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K ei funkcias nia organizo.
La nuna organizo de la esperantista movado valoras ne Sen la nuna organizo la komitato de UEA estus sola

ĉefe per tio, kion gi kreis novan, sed antaŭ ĉio per la fakto, por plenumi tiun taskon kaj gvidi la internacian centron 

ke gi respektis tion, kio jam antaŭe funkciis. En la diversaj Oni opiniis, ke estas pli taŭge. ke ankaŭ la naciaj societoj 

landoj la lokaj grupoj preskaŭ ĉie sentis la bezonon unuigi j sentu sin kune respondaj pri tiuj internacie komunaj aleroj 

en naciajn societojn, ligojn aŭ asociojn por komune presi kaj tio estas la tuta esenco kaj la sola signifo de C. K- 

nacilingvajn propagandilojn, prepari instruantojn, agi ĉe sia Oni neniam intencis krei du internaciajn organizojn por 

registaro ktp : ]a samaj cei0j t unuflanke UEA kaj aliflanke K. R Oni volis,

Aliflanke la esperantistoj individue pli kaj pli sentis la ke la du ekzistantaj flankoj de nia movado UEA kaj la Naciaj 

bezonon aligi je universala asocio por uzi la lingvon inter- i Societoj havu praktikan rimedon por regule kunlabori. K. R 

nacie, interrilatigi kun malproksimaj samideanoj kaj subteni estas |ao sja nomo mem aro de reprezentantoj de ia naciaj 

fortan centron, kiu povu agi ĉe internaciaj aŭtoritatoj. ruj societoj, delegitaj por diskuti kun UEA kaj elekti kune la 

post la milito UEA estis perfakte devigata entrepreni tiujn internacian C. K.

taskojn de internacia propagando. Al tiu C. K. la naciaj societoj kaj UEA komisias certajn

Nu, gi povus tion daurigi tute sendepende kaj kulturi taskojn. Nun gi starigis al si propran oficejon kun generala 

neoficialajn rilatojn kun la naciaj societoj, ankaŭ sendepende sekretario (S-ro Rob. Kreuz; kaj sekretario kaj vojaganta pro* 

daŭrigantaj sian enlandan propagandon. Tion siatempe re- pagandisto (S-ro Andreo Ĉe). ĉ i  organizis la reeldonon de 

komendis S-ro Rollet de Lisle proponante simple ke UEA j la Ĉefeĉ-ŝlosiloj, gi interalie centrigas informojn pri radio, 

havu ian reprezentanton apud Ĉiu nacia societo kaj reciproke i  gi sciigas la naciajn societojn pri gravaj faktoj, gi informa*- 

ĉiu nacia societo unu senditon apud UEA por faciligi la | la internaciajn oficejojn pri Esperanto, gi eldonas la proto- 

normalan kunlaboradon. Tio devus okazi se UEA ne volus kolojn de niaj kongresoj Ĝ i ankaŭ jus dissendis al ĉjuj 

plilongigi sian subskribon al la kontrakto de Helsinki don-i naciaj societoj kaj gazetoj novajn oficialajn dokumentojn 

itan gis 1926. ; ĉ i  organizis la sukcesajn vojagojn de sia sekretario S-ro ĉe

Eble tiu sistemo estus tute sufiĉa, sed fakte Ia kontrakto en ok diversaj landoj. Ĉiutage venas kaj foriras bela kvanto 

de Helsinki ne kreis multon pli kaj la esperantistaro preferos da utilaj korespondaj^. La afero ekfunkcias nun. Dudeksep 

tre versajne ke oni gin plilongigu ankoraŭ plu. G i nur re-1 samideanoj farigis korespondantoj de C. K. por gin malavare 

guligis tiun kunlaboradon donante al la reprezentantoj de la j subteni per jara monhelpo de cent svisaj frankoj. Ceteraj 

naciaj societoj la okazon kunsidi kune en K- R- kun la re- 73 espereble sekvos por atingi la centon, 

prezentantoj de UEA por diskuti komunajn aferojn de pro- Ni kore esperas, ke nia internacia propaganda centro 

pagando kaj kune elekti nian Internacian Centran Kom itaton,! iom post iom farigos vera helpilo al ĉiuj esperantistaj or- 

kiu zorgu pri la kongresoj kaj plenumu la komunajn dezirojn j gan i zaj oj kaj faciligos al ni ĉiuj pli aktivan kunlaboradon, pre- 

pri internaciaj dokumentoj, konferencoj, oficialaj paŝoj ktp. cizan dokumentadon kaj gojigan progresadon. Edmond Privat



*  E S P E R A N T O  « N° I

EL NATURO KAJ SC IEN CO

Nia penso kaj la realeco.
(Nŭtur- filozofia skizelo).

.La mondo Sajnas esti tia kian ni ĝin konstruis en la penso*. 

Ci tiu dirajo estu objekto de nia meditado, se ni volas penetri 

iomete en la sferon de nia intima personalo, se ni deziras lari 

kelkpeftojn sur la vojo, konsilita de iu pratempa sagulo kiu 

predikis: ..konu vin meni *

De I' infanago ni distingas la lumon apud la mallumo, la 

blankon apud la nigro, la helon apud la ombro. Tial ni opinias 

ordinare ke la ombroj havas koloron nigran, duone nigran, grizan 

ktp. Pro tiu enradikita opinio ni, eĉ dum atenta rigardado, 

kredas vidi la nigran, au la grizan ombron tie kie gi estas 

nuance kolora. Unu ekzemplo: mi skribas matene sur la tablo 

cinamkolora, parte kovrita de la blua paperfolio; tra la tuta 

tablo etendigas ombroj de la frua suno; unuavide Sajnas al mi 

ke ĉiuj ombroj estas nigraj, sed post Ia atenta observado mi 

trovas ke la ombroj sur la tabla surfaco estas brunaj, kaj tiuj 

sur la papero estas malhele bluaj. Dua ekzemplo: mi marŝas 

dum somera serena tagmezo sur Ia sablobordo, akompanata de 

mia amiko pentristo. Li min demandas: .kiun koloron vi vidas 

en la ombroj? Mi tuj respondas: la nigran! Li ridetas. Mi 

pliprecizigas: la malhele grizan . . . Ne, kontrauas al mi mia 

amiko, la ombroj havas Violetan koloron.4 Kaj vere, miaj 

okuloj nun klare distingas tiun koloron, kiun mi neniam supozis 

antaue, kvankam en mia gisnuna vivo mi centfoje promenadis 

sur la sablobordoj, dum somera tago serena. Tria ekzemplo: 

unu sinjoro 28 jara, klera kaj instruita, konfesis, ke Jus li faris 

eltrovon kiu lin mirigis kaj samtempe hontigis; okazis jene: li 

havis dentodoloron kaj tial palpis la denton en Ia supra makzelo, 

dum la malsupra large malfermigis. Subite li rimarkas ke en la 

buSmalfermo partoprenas nur la malsupra makzelo, dum la 

supra estas fiksa parto de la kapo. Tiu eltrovo lin treege mir

igis, ja gis tiam li imagis ke ĉiam la du makzeloj sin movas 

dum la maĉado, oscedo ktp. Poste li ekmemoris ke la modela 

kranio, kiun li plurfoje tenis en la mano, havis nur unu ĉarnire 

moveblan makzelon, nome la malsupran Pli poste li observis 

homon mangantan, kaj vidis tute klare la movojn de la malsupra 

makzelo sub la supra senmova. Kine li miris kial li havis tiom 

eraran opinion pri la makzeloj, kaj li supozis ke eble, en frua 

infaneco, li konatigis kun prenilo, kiu havas du moveblajn lipojn, 

ankau kun tondilo kiu havas du tranĉpartojn, kaj tiuj iloj donis 

al li la falsan ideon pri la makzeloj.

*

Henri Bergson, en sia libro .Senperaj donitajoj de la konscio4, 

prezentas interalie kelkajn tre frapantajn ekzemplojn dc Ia eraraj kon

ceptoj kaj ideoj, formitaj per nia penso. Ni tuŝu du el tiuj ekzemploj.

Ni ordinare opinias ke la doloro havas siajn gradojn kiel 

la temperaturo, streĉo, peso: ni do imagas ke Ia dolora sento 

en la maldekstra mano, kiun pinglopike* la dekstra, povas sen

rompe kreski laŭ la pikforto, kiel ekzemple kreskas la alieco 

voCa dum la gama kantado; ni imagas ke tiu kreskanta doloro 

ĉiam sidas en unu punkto, nome tie kie pikas la pinglofino. 

Sed ni mem refaru la pik-eksperimenton, ni atente nin observu, 

kaj la rezulto estos vere neatendita Unue ni sentas tuŝon, 

poste premon, pli poste doloreton en la punkto, fine doloron 

disradiantan en la mano ĉirkau la punkto, doloron akompanatan 

de pluraj muskolsentoj en la dekstra mano, en la maldekstra brako, 

en la buŝo, en la frunta hauto ktp. Ni do eraris duoble, ĉar la 

dataro kreskas ne kvante sed kvalite (tu So ne estas premo, premo 

ne estas doloreto, doloreto ne estas doloro, k. c.)t kaj ĉar la doloro 

ne sidas nur en unu punkto, sed en la pluraj lokoj de nia organaro.

Dua ekzemplo el la verko de Bergson. Ni ordinare opinias 

ke la emocioj estas pure animaj statoj, t. e. ke la gojo. espero, 

envio, kolero estas fenomenoj kiujn nia .interna observanto* 

sentas en la anima, ne en la korpa sfero La senpartia observo 

tion kontrauas. Ekzemple, la kolero estas komplika fenomeno, 

iu konsistas pli en la korpaj ol en la animaj sentoj Simpla 

sinanalizo tuj montras ke la kolero estas aro da muskolstreĉoj. 

saugofiuoj, organpozoj, kiuj grupigas ĉirkau la kolera penso. 

Vizago ruga aii pala, streĉitaj pugnoj aŭ dentoj, tremo aŭ tro

lanta parolo, k. e., estas oftaj elementoj de la kolero.

En ĉiuj partoj de nia personalo, en ĉiuj flankoj de nia vivo, 

kie ajn ni atente observas, ni eltrovas ion, kio kontrauas al nia 

ordinara opinio. Tuta koncepto pri la mondo spirita kaj materia, 

kiun ni havas, estas erara kaj simplisma. La reala mondo estas 

alia, pli komplikita, «ilie ekzistanta

Kiam ni estas infanoj ni avide studas la mondon, kaj guste 

tiam ni formas niajn .opiniojn", kiujn la lernejo parte korektas, 

parte konfirmas. Nia lingvo ankau kontribuas al tiu formado 

de niaj ..opinioj- pri la mondo. Ordinara homo gardas siajn 

«opiniojn- dum la tuta vivo, ĉar li ne havas okazon nek bezonon 

ilin kontroli au korekti. Oni ja ne bezonas guste distingi la 

kolorojn au internajn sentojn por esti terlaboristo, komercisto, 

pastro au soldato.
.  *

Niaj pensoj intime dependas de nia lingvo. Dank’ al klaraj 

vortoj ni kredas havi klarajn ideojn. Ni ofte pensas per vortoj, 

eĉ sole per vortoj. Ni malofte kapablas rimarki ke niaj vortoj, 

same kiel niaj pensoj, eslas malgustaj, false prezentantaj la 

mondon Ma* Muller multe faris por pruvi ke la pensado mem 

estus neebla sen la parolo. Kaj ĉiu facile sentas ke oportuna 

pensado ne eslas ebla sen sufiĉa vortotrezoro. Nia penso 

uzas la vortojn, kiel la kalkul-markojn uzas kartoludanto.

Nun ni iomete vidu kiaj estas la vortoj de la lingvo, kiu 

helpas, aŭ eĉ ebligas, nian pensadon. Ni havas vorton „hundo“, 

kiun ni egale aplikas al ĉiuj hundoj, jen grandaj, jen malgrandaj, 

jen nigraj, jen blankaj, jen alikoloraj, al hundoj de ĉiaj specoj 

kaj rasoj, eĉ tre malsimilaj: melhundo kaj do^o, pudelo kaj 

buldogo. Do, Ia vorto , hundo” ne signifas ian difinitan hundon, 

ĝi ne signifas ian realan hundon, sed nur imagan skemon de la 

hundo-koncepto, kreitan de nia penso Kaj tiu pensa koncepto 

profunde diferencas de iu ajn reala viva hundo. Sammaniere: 

la .arbo" reale ne ekzistas ĉar ekzistas tiu aŭ alia akacio, 

kverko aŭ ulmo. La tuta matematiko estas sistemo da liktivajoj. 

La .triangulo" generale ne ekzistas Ekzistas nur rektangulaj, 

akrangulaj, k. a. trianguloj. Tiel elmontrigas ke nia lingvo 

estas ankau sistemo de fiktiva joj, kiuj estas kvazali la ombroj 

de la realo, la ombroj palaj, deformitaj, kriplaj. Tial la scienco 

mem ne estas studado de la reala mondo, sed studado de tiu 

fiktiva mondo, kiun konstruis nia penso el niaj vortoj. La 

.akvo4 pri kiu parolas kemiisto nenie ekzistas, ĉar la reala 

akvo estas ja solvajo (kunmiksajo), kun individuaj kvalitoj kaj 

ecoj de sia deveno, dum Ia ideala akvo (H2 O) estas nur vorto, 

al kiu ne respondas iu ajn reala fluidajo.

*

En la ekkon-teorio, kiun trafe skizis R. Avenarius kaj kiun 

bone ekzempligis E. Mack, repacigas du ekstremoj de la filozofio: 

spirituala idealismo kaj empiria materialismo. Ili ambaŭ fin

fine venas al la sincera konfeso pri tio ke nenio estas certa, 

krom niaj subjektivaj sentoj kaj pensoj; sed ankaŭ ke niaj sentoj 

kaj pensoj estas la plej malcerta parto de nia subjektiva mondo. 

Sed la Budhismo, antaŭ 2500 jaroj, ja diris la samon: la mondo 

estas iluzio. Kaj la .M aja" de la pli antikva Brahmanismo 

estas esence la sama konfeso. P. S.



N0 I *  E S P E R A N T O  *

Kooperacia senpartieco.
(Laŭ Charles Gide.)

Estas kelkaj similaĵoj kaj malsimilajoj inter ia socialismo de 

Marx kaj ia kooperismo. La similaĵoj: unue la internacieco, ĉar 

la naciaj malamoj kaj politikaj limoj, doganoj, limimpostoj estas 

profunde antipatiaj por ĉiu kooperanto Poste ia soda egalrajt

eco, ĉar la nobelaj privileĝoj kaj klasaj m aljustaj) estas kontraŭ 

la principo de socia solidareco Fine la socialigo de produkt

iloj, predikataj de socialistoj, estas idealo kiun parte ekkomencas 

realigi la kooperismo fondante siajn fabrikejojn kaj konstruante 

siajn domojn.

La malsimilajoj komencas ĉe la laborgajnajo (plus-valuc), 

kiu estos per unu frapo redonita ai laboristaro, Iau la marks

ismo, kiun parte jam redonas al kooperanoj la kooperaj entre- 

prenoj. La socia justafo, kiun marksanoj volas realigi per forto, 

realigas en kooperejoj per paca solidareco, kaj plene realigos 

en tiu tago kiam la tuta homaro estos unu kooperejo. Dua mal

s im ila j estas ia individua energio kiu movas kooperejojn, sed 

ne la fatala kolektiva forto kiu puSas proletaron al la klasbatalo 

hari Marx estis tute indiferenta je la kooperismo, eble pro tio, 

ke ĝi apenau ekzistis tiuepoke. Sed iiaj disciploj jam sentas 

ian malsimpation al ĝi. Bebel iam diris: «ni opinias, ke 'a kooper

ejoj nenian gravecon havas rilate al la grandaj transformadoj 

necesaj por la liberigo de la laboristaro'*. Guesde: «ia ^ o p e r 

istoj proponas al la laborista klaso, ke ĝi vendu sian ra jta jn  

por unu lenta plado-. Sed, kun la senĉesa kresko de la kooper

ismo en la mondo, kun gia plifirmigo, la socialistoj nun ne plu 

ignoras ĝin. Unue, ĉar ili vidas en gi kampon por sia rekonstru

ado, vere utila por tiuj kiuj ĝis nun projektis nur la detruadon, 

socian disrompon. Por rekonstrui la mondon oni ja bezonos 

ian sperlecon, kaj guste la kooperada kampo povas esti socia 

lernejo por estontaj mondinstruisto} Due ia kooperejoj estas 

certaj fontoj de monrimedoj, tiom necesaj al la socialistaj partioj. 

Tiuj fontoj povas esti pli vastaj kaj pli firmaj ol ia membraj 

kotizajoj. Trie, en kazo de striko, la socialista kooperejo povus 

servi kiel potenca provizejo je ia utilaj produktoj, necesaj por 

la vivo. Belgaj socialistoj estis unuaj kiuj, antau 40 jaroj, kreis j 

konsum-kooperejojn intime ligitajn kun la sindikatulo. En 1879 

dum socialista kongreso en Marseille la kooperismo estis decide 

malakceptita. En 1910, dum internacia socialista kongreso en i 

Kopenhago, gi, male, estis rekomendita. Lenin, fidela disciplo 

de Marx, estis fervora adepto de la kooperismo, kiel de neces

ega instrumento por la socia konstruado. Tamen, se nun ia pli

multo da socialistoj akceptas la kooperismon, ia plimulto da 

kooperantoj ne volas gin uzi por la socialistaj celoj. Tiu pli

multo, starante sur ia bazo de Rechdaic-a programo, havas kontrau j  

si la nemultajn kooperistojn, kiuj akceptis programon de Moskvo.

La plimulto da kooperistoj generale malakceptas ligi sian 

movadon al iu ajn politika partio au dogmo, eĉ al ia socialista, 

ĉa r tia alligo unue rezultigus la skismon kaj la malfortigon de 

la kooperismo mem Krome, la kooperistoj ne volas doni al sia 

afero la sektan kaj ekskluzivan karakteron, kiun postulas ia 

Moskva programo, t. e. rezervi la bonfarojn de kooperismo nur 

al laboristoj. Du motivoj estas kontrau tia ekskluzivismo. Unua 

motivo estas materia: oni ne malgrandigu nombron de ia membroj, 

kiuj per sia multeco kreskigas la kooperejon. La dua, morala, 

diras, ke la homa solidareco ne povas dikti forigon de unuj pro 

klasa malamo de aliaj

Restas ankoraŭ unu detalo ĉe kiu estis konflikto int«;r la 

socialista kaj oportunista vidpunkto. Nome, la profita procent

aj© al la membroj-kooperantoj. La socialistoj gin malaprobis

kiel aferon kun kapitalista karaktero kiel principon kontrauan 

al ia esenca ideo mem de I’ kooperismo Sed la praktiko montris, 

ke la homoj, en la amaso, estas la samaj, ĉu en aŭ ekster la 

socialista partio, la procentajo kontribuis al la prosperado dc 

kooperejoj, kaj forigo dc la procentajoj kontribuis al ilia perto. 

Eĉ socialistaj kooperejoj mem povis vivi nur kondiĉe. ke ili en

kondukis la proccntajon. La sovjeta kooperismo, kiu devige 

portas komunistan eksterejon, formale ne praktikas la proccnt

ajon, sed lakte ĝi praktikas ĝin sub alia formo — rabato IO proe. 

por ĉiuj membroj. Alie ne povus esti, ĉar la vera idealismo 

estas apartajoj dc izoluloj, dum la amaso movigas sub la influo 

dc ekonomiaj kaŭzoj. La kooperismo estas esence ekonomia 

movado, kaj ĝi velkas tuj kiam oni volas ĝin starigi sur la ideal

istan bazon, dum ia ekonomia senco malaperas.

• ' M  I\ t  ,

Nia sinteno al la laboro*).
Meditajoj dc ingeniero.

De D-ro inĝ. R. L. Mehmke, Stuttgart.

I «Ni trovigas sub la signo de I’ dekadenco de ia kulturo. 

I La milito ne kreis tiun ĉi situacion, ŭ i  mem estas nur signo 

pri ĝi. Kio ekzistis spirite, tio transformigis en laktojn, kiuj 

siaparte reagas Ĉiamaniere malplibonige je la spirita. La re

ciprokeco inter la materia kaj la spirita atingis mizeroportan 

karakteron. Sube de potencaj kataraktoj ni fordrivas cn fluego 

kun timigaj kirl-akvoj Sole per la plej kolosaj penadoj ni povos 

rekonduki ia tipeton dc nia sorto el la branĉrivero, al kiu ni 

lasis ĝin fordrivi, en ia ĉefriveron, se eĉ ankoraŭ ekzistas espero 

pri tio “

Jen la trafa priskribo de la ekzistanta situacio en unu el la 

plej legindaj libroj dc ia lasta tempo.

La autoro dc tiu ĉi libro**) Albert Schweizer ne nur priskribis 

la vojon, kiu kondukas el tiu mizero dc nia kulturo, dirante, kc 

premiso por savo cl tiu ĉi domego estas vivo sur bazo de nova 

optimisma kaj morala mondpercepto. Li montris al ni en vivo 

tiun ĉi novan ideon, speciale studinte medicinon, dume li antaŭe 

estis teologo (universitata profesoro en Strasburgo) kaj krome 

j  fama muzikisto por (vivante je malproksima posteno en Afriko) 

j kontribui sian parton, ke ia maljustulo, kiun Europo faris al ia 

popoloj de Afriko estu riparata per agoj de amo al kunhomoj.

Certe ne estu trudata al iu, imiti tiun ĉi ekzemplon. Ne ĉio 

deca* por ĉiuj.

Krome ankau en Europo ne malmulto devas esti rebonigata.

Sed ĉiu el ni povas, se li volas, je sia posteno bazi sian 

agadon sur la sama sentimento, kiu animas homon kia estas 

Albert Schweizer.
■  t %  '♦) 0  ™  * Mi  4 |  V  '  m *  jf « m

Kia estas ĝis nun generale la sintenado dc Ia homoj al ia 

laboro kaj la vivo?

| Se oni krude ekzamenas, povas esti observataj proksimume 

la sekvantaj prezentiloj:

La plimulto de I’ homoj sendube estas senceremonie preta 

i treete .kontentigi* pri ĉio ekzistanta sub la premiso, ke per tio 

gi materie iel fartas bone Kiel ai sovaguloj, tiel ankoraŭ hodiafi 

ai multaj kulturitaj homoj laboro Sajnas kiel teda trudajo Homoj, 

kiuj pansas tiel. tamen kelkfoje laboras cĉ multe kaj bone, por 

havigi al si super ia nuda ekzisto guojn, de kiuj iii dependas.

•) Ni enpresi kun aparta permesi de eminenta «ermana ingeniero kai adturo 
fi tiun fei* nun ne publikigitan artkolon. Ni esto» tre dankemaj pro «Kendo de 
represo) nacilingvaj si ia tradukinto, adreso de la redakcio.

••) Albert Sch«ei*er, ,,Disfalo kaj rekonstruo de la Kulturo", germanlingve, 
Milnchen 1925.
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Tian sintenadon al la laboro tni emas nomi .primitivan", eĉ 

tie, kie la aspirita guo havas pli altan gradon kaj ekzemple 

ampleksas lali nure racia disvolvigo eventuale estantan bezonon 

pri rekono per aliaj, pri artista formigo de I’ ekstera vivo, pri 

guo al naturo. La laboro sole por atingi famon au potencon, 

por regi homojn aŭ la naturon Iau mia vidpunkto devas esti 

kalkulata en tion.

Kiel jam menciite, tiel orientitaj homoj eventuale kapablas 

fari multon kaj, eĉ ne volante tion, povas farigi bonfarantoj al 

la homaro. Kompreneble ankau en ĉi tiu pli alta labor-percepto 

la primitiva laborado ankoraŭ krome ludas rolon por la propra 

avantago, kvankam ne plu la regantan.

Ne plu pur-egoisma estas la laborado de la homoj, kiuj 

vidas sian vivcelon en la fondo kaj ekzistigo de familio, en kiel 

eble plej bona edukado kaj instruado de la infanoj

Al pli alta Stupo plue apartenas la pli romantika percepto 

de la laboro, kiu sekvas la vojon de tradiciaj komprenoj pridevaj 

kaj pro tio klopodas lari laboron, aŭ faras gin, pro ĝi mem; 

same ia laboro pro natura au enradikigita laboremo, la plej alta 

el ĉiuj egoismaj bezonoj; line la laborado de tiuj homoj, kiuj 

kaptitaj de la romantikeco de I' moderna vivo pro certa sporta 

spirito disvolvas pasian laboremon. La prusa oficisto de la 

malnova periodo, la Svaba kaj la amerika laboristoj estas fortaj 

tipoj de tiu speco.

Se homo kun primitiva laborkompreno ĉiam estas nelibera 

laboristo, ĉar li, agas nur pro materia neceseco, la homo, kiu 

agadas laŭdeve, pro laboremo aŭ laŭ amerika maniero laŭsporte, 

jam laboras pro propra impulso, do kiel interne libera homo, 

eĉ tie, kie li fakte trovigas en dependa pozicio.

Tiom, kiom temas pri devokonsciaj homoj la idealo de 

I’ vivo. laŭ kiu li laboras, esence estas en la pasinteco, kiam 

homoj de lia speco faris plej valoran surkonstruan laboron. 

Ankau ne mirigas, ke la tipo de I’ devokonscia homo ofte estas 

tre rerigardanta, ke en ekstremaj kazoj li estas romantikulo de 

estinteco, kiu ekzistis — neniam, ĉa r  alie li devus ĝuste ami 

la vivon de la nuntempo, kiu estas tiel nekredeble ekscitiga, 

varia kaj interesa. Unu eltrovaĵo postkuras la alian, ĉiutage la 

plej nekredeblaj mirakloj (atigas faktoj, la plej kuragaj 

teknikaj revoj de ĉiuj tempoj: la homa flugado, la teloskopio, 

la telefonio, la telaudado farigis realafo. Certe neniam ekzistis 

pli granda heroeco ol tian postulas la vivo de I’ nuntempo de 

ĉiu simpla homo en la ĉiutaga vivo.

En multaj teknikaj profesioj, ekzemple en la min-ekspiuato 

aii la trafiko la konstanta vivdangereco postulas homojn de ne 

malpli multa kurago ol heroo au kavaliro de I’ pasinteco iam 

gin posedis.

La ameriKano, sentradicia kaj senantaujuga, .sen historioj 

pri fantomoj au kavaliroj* — kiel trafe jam diris Goethe — 

plejparte guste perceptis tiun timigan romantikecon de I'nuntempo. 

Oni sentas tion el senpasia sinofero kaj la priprofesia fiereco 

per kiu li plenumas siajn laborojn. Sed ankaŭ en nia moderna 

romanliteraturo, ja eĉ en la kreanta arto, oni tie kaj tie povas 

iom eksenti la ekkonon de ĉi tiu romantikeco de I’ nuntempo. 

Oni nur memoru pri la verko de Kellermann .Tunelo." Eĉ 

verkisto kiel Barrios von Miinchhausen ne nur dediĉas sian 

kantelon al la antikva kavalirismo. sed ankau al la draŝmaŝino.

I ute ne necesas, paroli pri la poemoj de homo kiel Josef Winkler 

au la kantoj de I’ laboristo kaj poeto Lersch. Kaj trans la 

oceano jam antau jardekoj estigis al ĉi tiu moderna mondo 

unika kantisto. Walt Whitman*). La plaĉo, kiun li renkontas 

guste hodiaŭ, pruvas, ke ni iom post iom ekkonas, ke ni vivas 

en tempo, kiu pli ol iam nutras romantikan sentadon.

Sed nek laboro Iau la devo-idealo de I'malnov-prusa tipeco, 

nek nura laboremo, nek romantikeco de I' nuntempo kun sporta 

spirito en la laboro Iau amerika modelo, kiom ajn multvaloran

•t W«H VVhitman: ..Mi kantas la vivon**, Herbotrunketoj". |

ili jam estu farintaj aŭ ankoraŭ farortaj, kapablos Sangi nian 

hodiaŭan teruran mizeron eksteran kaj internan en Europo; ili 

povos plejeble tie kaj tie malgrandparte mildigi ĝin.

Por tio necesas, kiel jam menciite en la komenco, la kreon 

kaj disvastigon de tute nova vivideo. Sed ĝi ankoraŭ ĝis nun 

mankas al nia tempo.

Tio estas unuavice la origino de nia hodiaŭa mizero, tiel 

de la interna, kiel de la ekstera ekonomia.

La evoluo de multa granda de I’ tekniko montras al ni la 

travivon de tiu Ĉi mizero, la konsciado pri la sensenceco de I’ 

estado sen granda, gvidanta ideo.

Nia granda poeto kaj homo Goethe tion trafe priskribis en 

.Fausto*, sed ii ankaŭ montris la novan vojon, tiel, ke oni devas 

miri pri tio, ke ni hodiau ankoraŭ serĉas ĝin.

Plue tiu ĉi solvo, kiun donas Goethe, eĉ ne estas nova. 

Antaŭ preskaŭ du mil jaroj ĝin jam donis nia granda okcidenta 

fondinto de religio Kristo.

Tuta vico da eminentuloj de I’ nuntempo, ia amerikanoj Ford 

kaj Filene, multaj ingenieroj, esploristoj kaj industriuloj, viv- 

reformemuloj ktp. tion esprimis en la lingvo de nia tempo klare 

komprenebla por ĉiu.

Antaŭ nelonge*) mi uzis la okazon laŭ diroj de tiuj homoj 

pli detale klarigi iliajn ideojn. Mi nomis ilin .Ideoj de ia mo

derna tekniko", ĉar laŭ mia opinio en nia per la teknike fiksita 

tempo unuavice la tekniko devas esti regata de ili, se ĝi povu 

trapenetri kaj efiki en nia tuta vivo.

Oni povus opinii, ke ankaŭ Goethe antausentis la decidigan 

gravecon de plenumo de ideo ĝuste por ia teknika kreado, leg

ante liajn mirindajn versojn en .Fausto*:**)

.L a  marĉo iras laŭ montar’

Jam atingitan ĝi fetoras,

Forigi putran de l’ ŝlimar’

Plej altan celon samvaloras.

Mi donas spacon al milionoj 

Sekuran ne, sed liberan al la konoj.*

Okazos al ĉiu sincere streĉanta homo, ke iam li ekkonos, 

same kiei haŭsto lastamomente ĝin karakterizas, kiel la sole 

kontentigan agon de sia tuta maltrankvila vivo, ke nur tia speco 

de laboro por aliaj povas alporti kontentigon al la moderna homo.

Ne la agado kiel tia, eĉ se ĝi estus la laboro de I’ granda 

pensinto, de esploristo aŭ artisto laŭ plej kreopova institucio, 

ne ia laboro pro si mem, sed nur agado pro benoporta efiko de 

niaj laroj por la homaro donas al nia laborado la konsekron de 

plej alta homeco, eĉ se ĝi okazus je tiom modesta pozicio de la 

socia Stuparo.

La praktika amerikano Ford***) kaj lia samlandano Filene f )  

tion esprimas dirante, ke ĉiu laboro devas esti .servo pro la 

homo*.

Albert Schweizer diras .servo pro la vivo*; lio eble estas 

ankoraŭ pli generala kaj pro tio ankoraŭ pli trafa.

Laboro devas esti servo pro ia vivo, speciale pro la homa vivo.

Per tio nia tempo trovis sian direktodonan ideon laŭ kiu 

vivi estas eble al ĉiu.

Estas merito de la amerikanoj Ford kaj Filene esti montr

intaj, ke tiu .ideo de la moderna tekniko* ne estas fantazia. Ili 

gajnis milionojn per tiu vivorientiĝo kaj klarigas sian sen

ekzemplan materian sukceson unuavice per la sekvado de I* 

principo de i* servofaro. La sukceso de simile orientitaj entre

prenistoj en Europo montras, ke la dirita ne nur validas por 

Ameriko.

*) En „Kronacher Bund“ 1925, l-a, 2-a kajeroj, germanlingve.

**) „Faŭsto“, 2-a parto (en granda antaŭkorto de I* palaco).

*••) Ford : nMia vivo kaj verko*, 

t )  Filene: «Vojo el la ĥaoso4*.
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Sen pozitiva orientigo dc la gvidantaj homoj al tia ideo dc 

I tekniko, kian ni Jus klarigis, dumdaŭre ne povas ekzisti riĉeco 

de nacio. Sen tia idceco tamen, kiu konsideras riĉecon nur kiel 

konfiditan bienon, kiu devas esti utiligata por la bono de I’ hom

aro, Ia riĉeco aliflanke ne povas disvolvigi la en si enhavantan 

kulturokrean forton kiel rimedon por la progresigo de ĉio bona 

kaj bela en la mondo. Ĝ i tiam male farigas detruiga potenco.

Tion instruis al ni la kulturhistorio de Ĉiuj tempoj. Mi 

montris tion rilate la malnovegiptan kulturon en studejo pri la 

partopreno de la tekniko en ia disvolvo de ekonomio kaj kulturo 

en antikva Egiptujo. Tie mi trovis, ke por la sukceso de ĉiu 

homa kreado laste estas decidiga, ke kaj ĝis kia grado ĝi estas 

farata pro la mitrala emo je servofarado

ĉa r  ĉi tiu morala volo en plej granda mezuro sendube eslis 

enhavata en la kristanismo de I’ frua mezepoko, oni povis atingi 

tiajn altajn metio-teknikajn kaj kulturajn produktojn, kiujn ni 

admiras ankoraŭ hodiau.

Ĉar la humanismo eliranta la tempon de I’ renesanco en la 

epoko dc la grandaj filozofoj kaj doktrinuloj de ekonomio, sam

kiel de la grandaj germanaj pensuloj, artistoj kaj homoj kiel: 

Kant, Schleiermacher, Fi* hle, Schiller, Goethe, Beethovcn donis 

la bazon laŭ antaue neniam ekzistinta konsiderinde generala, 

morala alteco de homa sentado, povis kreigi la potenca tekniko 

de I' novtempo kaj kiel ĝia sekvo la moderna industrio.

ĉar en ia dua duono de F 19-a jarcento diserigis la fadeno 

de ĉi tiu humanismo, Eŭropo falis en tiun teruran krizon.

ĉ iu  el ni pro tio hodiau portas en sia propra brusto tiel 

la eblecon je tcmpoŝanĝo, je komenco de epoko, en kiu la 

atingitajoj dc P moderna tekniko povas disvolvigi je plena beno 

al la homaro, kiel ankau je .subiro de i’ okcidento*.

Tio validas por ĉiu profesio almenau tiom, kiom ĝi estas tia, 

kiu per si mem vere servas al la homo.

Preskau tutkomprcneblan ni konsideras la orientigon je 

servo al la homo ĉe la kuracisto, la ekleziulo, ĉe la scienculo 

kaj la artisto. Sed ne malpli tutkomprenebla ĝi devus esti ĉc 

entreprenisto kaj ingeniero, kies tasko estas transformi natur- 

produktojn, ke ili estu kiom plej eble taugaj por kontentigo de i 

I* homa bezono, ĉe la komercisto, kies tasko konsistas en tio, 

tie serĉi la varon, kie ĝi trovigas abunde kaj konduki tien, kie j 

ĝi mankas au estas bezonata, ankaŭ ĉe la bankiero, al kiu apar

tenas la sama tasko, kiel al la komercisto, por ia varo .mono*.

Ne malpli la anoj dc multenombraj aliaj profesioj, la Stal

isto, la instruisto, la jugisto, la oficisto, Ia dungito, la ekonomo, 

la metiisto kaj ne laste ankaŭ la manlaboristoj en Ĉiuj kampoj 

de I’ homa agado, ili ĉiuj povas, se iii volas, en sia laboro gvid

igi sin dc la principo dc I’ servicaro, kondiĉe, ke ili faras vere 

utilan laboron. Alian, ekzemple por la produktado de ajoj mal

utilaj al ia homo, honesta homo eĉ ne devus plenumi.

Se tia orientigo al la laboro iam ekzistos eĉ nur ĉc pli 

granda nombro da personoj, la hodiau tiel akraj klas kontraktoj, 

la grund-problemo, la demando de la elektota ekonomia politiko, 

la naciaj kontrastoj perdos sian akrecon kaj estos alproksimig

ataj al sia solvo.

Per la .principo dc I’ servofaro* por uzi vortojn dc Henry 

Ford, ni fakte venis al ia plej grava problemo dc I’ nuntempo, 

al Ia ideo de I'proksima okcidenta kultur-periodo ĉ i  tiu aŭ 

ekestos el tia idea orieniiĝo au tute ne cstos Temas do vere 

pri io, kio valoras tiom, ke ĉiu turnu sian atenton al ĝi

Ĉu estas praktike eble tiel orientigo al la laboro kaj labori 
kaj vivi Iau tiu principo?

Tio ne nur estas ebla, sed eĉ la pii bone komprenita avantaĝo 
de ĉiu homo.

Ankan niaj plej personaj viv-cirkonstancoj ja estas surpriz- 1 
ige pli facile estremaj, se ni subigas nian tutan vivon ai tiu , 

nova ideo pri ia celo de niaj laboro kaj vivo, kiu tio akiras 

lute novajn valoron kaj sencon.

Ni tiam ja devas klopodi atingi kiom plej eble grandan ka

pablon en korpa, spirita kaj psika rilatoj por nia vivotasko de 

I’ servota™

Se fine ni vivas pro la bezono voli servi al la homo kio 

cetere ne estas samsenca kun tio, malsagc eluzigi sin — ni bal

dau sentos kiel malhelpajn ĉion nc mem elektitan au ne kiel 

prave rekonitan kiel limigon de F libereco.
•#

Ni same malmulte povos toleri esti sklavoj de pasioj, kiel 

la nenormala guo de alkoholo au tabako au de iaj diboĉoj, kiel 

ne plu estos eble labori kiel laborsklavoj por nuraj profitinteresoj 

en tiaj produktejoj, kies produktoj malutilas al la homo, anstatau 
utili ai li.

Kiel fieraj, liberaj homoj ni faros ĉion por kiom plej eble 

plenumi nian taskon kaj por tio klopodos ankau havigi la re

kompencon, kiu ebligas al ni per gusta flegado de F korpo, per 

laŭnatura rebeligo, per spirita pliperfektigo kaj karaktera mem- 

eduko ankoraŭ pli bone plenumi nian taskon.

Ni ankau povos kaj devos kiel gis nun vivi pro nia pro

fesio, nia klaso, niaj politikaj naciaj kaj aliaj celoj.

Ni nur kapablos ĉion prijuĝi Iau pli alta vidpunkto kaj nur 

tiom partopreni en ĉio, kiom gi ne malutilas al la plej alta celo, 

la serpo al la homaro, al kiu sole ankoraŭ ni povos konsekri 

nian vivon, post kiam ni ekkonis ia signifon dc tiu ĉi ideo.

Trad. Rob Kreuz, Genova.

Kroniko de I’ Paco.

In te r - p a r la m e n ta  u n io  kunvenis en Washington por 

sia 22-a konferenco, dum dauris la traktado en Locarno. Estis 

reprezentitaj 41 nacioj, kaj oni diskutis ĉcfe pri la monSango, 

eksterlandaj Guidoj, merkatoj, doganoj kaj naciaj malplimultoj. 

La cmo al ia paco montrigis tre klara. Lau la sugesto de lama 

juristo Elihu Root oni decidis entrepreni ellaboradon de ia inter

nacia legaro, disvolvante ĝin sur la moderna lcg-ideo, tia kia gi 

esprimigas en ia decidoj dc la Arbitracia Kortumo en Hago. 

Devas esti kunvokita internacia konferenco, kiu zorgos pri verk

ado de .L ibro dc Internacia juro-, enhavonta dilinon de funda

mentaj rajtoj kaj devoj de popoloj, kaj al kiu estos aldonita 

.Libro de internaciaj punoj*.

D a n la n d o . La dana registaro decidis, ke Ĉiujarc estos dedic

ata unu tago, I septembro, en ĉiuj lernejoj a l  la Ligo de Nacioj. 

Tiu dato memorigos pri l a  inauguro de la kunveno dc la Ligo 

de Nacioj. La Ministerio dc Instruado eldonos broŝuron, kiu 

klarigos ia bazon kaj la celon de ia Ligo de Nacioj; tiu broSuro 

estos distribuita al Ĉiuj lernantoj en tiu tago. A flanke  la ge

instruistoj havos plenan liberecon pri la maniero festi tiun ĉiu- 
jaran solenejon.

U so n o . Studenta komisiono por studi interrasajn rilatojn. 

Unu studenta grupo de Maryville College invitis reprezent

antojn de Knoxvi!le College (por neblankrasaj studentoj) kaj de 

Tennessee-a Universitato al la diskutoj pri la projekto de kolek

tiva studo de ia interrasa problemo. Temas atingi harmonian 

konkordon inter la du ras grupoj, kiuj vivas najbare, sed kies 

kapabloj kaj sociaj ŝanĉoj estas malsamaj.

G r a n d a  B r it la n d o . Pro la datreveno de I’ interpacigo (ar

misticoj ĉi-tiu-jarc estis solecejoj pli kalmaj ol la antaŭaj. Kun

venoj kaj manifestadoj okazis en London. Bristol k. a. por pro

pagandi kaj diskuti pacifistajn ideojn. En bankedo de Guildhall, 

kiu eslas ia plej impozanta civila ceremonio de London, S-ro 

Chamberlain sidis banke de la germana ambasadori. La .amik- 

pokalo- rondiris Ĉirkau ia tablo S-ro Chamberlain diris je ia 

adreso de sia ĉctabla rarbaro: .M i trinkis hodiaŭ vespere el la 

amik pokalo, kune kun la ambasadoro de Germanio. Kion mi
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faris hodiau, lion povu Iari morgan niaj du popoloj.* La gazet

aro atentigis pri la fakto, ke germanaj subakvisto) venis el Kiel, 

kun specialaj aparatoj, por helptabori kun tiuj kiuj penadis trovi 

kaj efmarigi ia angian submarboaton kiu malaperis dum lastaj

ventegoj. En Jurnalo .Time*- oni skribis pri dezirindeco de 

forigo de subm arko j, tiu deziresprimo venas de la prezidanto 

de Lloyd-kompanio, kaj gin aprobas multaj medioj.

N o rv e g io  k a j S ved io . La du registaroj plilargigis siajn 

respektivajn legojn pri tiuj kiuj rifuzas militservi pro religia 

motivo, aldoninte ankau tiujn kiuj tion rifuzas pro persona mo

rala vidpunkto.

T u i- p ac if ik a  m o v a d o . En 1923 okazis en Aŭstralio

dua scienca kongreso de nacioj logantaj ĉirkau Paca Oceano. 

La tria kongreso okazos en Japanio 1926 lali la peto de la ja

pana delegacio. Same kiel Ia antauaj, la tria kongreso studos 

sciencajn problemojn pri Paca Oceano, pri'g ia  animala kaj 

vegeta vivo el vidpunktoj de fiziko kaj biologio, ankaŭ la prak

tikajn demandojn, ekzemple pri malsanoj, vestajoj, nutromanieroj, 

logejoj. Nomita en 1923 komisiono, kiu enhavas reprezentantojn 

de la interesataj nacioj ĉe Pacoceano, restos kiel konstanta or

ganizajo kun celo de la scienca kunagado de tiuj landoj, kaj oni 

esperas, ke tiu kunlaborado sur praktika bazo formos inter tiuj 

nacioj solidan ligilon de la paco.

Laborista konsilantaro de la Australia Respubliko invitis 

laboristajn delegitojn de ĉinio, Japanio, Kanado, Filipinoj, Havajoj, 

Singapur, Hindujo, Sud-Afriko kaj Usono por la Tutpacoceana 

Kongreso en majo 1926 en Sydney. La celo estas diskuti la 

dangeron de milito inter la regnoj kiuj bordas Pacoceanon.

Sekvoj de la prezaltiĝo.
(Lai! Charles Gide,)

A ^

La prezaltigo diversmaniere infiuas la diversajn sociajn 

klasojn — oficistojn, rentulojn, komercistojn, bienulojn. Sed 

oni povas sin meti ekster la interesoj de tiu aŭ alia socia grupo, 

por demandi: ĉu la generala stato de la nacio suferas pro la 

prezaltigo, au male gajnas. Kaj kia estas ĝia influo, konsider

ata el vidpunktoj de moralo, intelekto, nacieco.

La prezaltigo, kiu rezultas el naturo mem de la socia ordo, 

Sajnas esti bonefika kaj progresiga, ĉar, efektive, Ĉiu ekonomia 

progreso konsistas en plimultigo de logantaro, de bezonoj kaj 

de financa} rimedoj, kio entute rezultigas la prezaltigon, kiu tial 

estas signo de bonsano ekonomia, estante ankau stimulilo de la 

produktado ĉ iu  produktanto pli volonte laboras, kiam li antau- 

vidas la prezaltigon.

Sed la demando ne estas solvita per tiu unua afirmo. Ne 

estas certe, ke la senĉesa prezaltiĝo bone efikas sur la ekono

mian sanon de la nacio Senĉesa printempo ne estus bona, kaj 

la natura ritmo de Ia sezonoj, kun siaj vintroj kaj someroj, eble 

pli kunefikas al la organisma sano. La periodoj de prezmalalt- 

igo estas periodoj de malvarmigo, kunpremiĝo, sinpreparo, dum 

kiuj la ekonomia kurado haltetas prenas) por la bono. La iama 

industriisto Ford opinias, ke la prezmalaltiĝo estas faktoro favora 

por la fabrikanto. I

Sed Ia produktanto, kiu vidas la prezojn malaltigantajn. ne 

povas optimiste atendi novan periodon de la prezaltiĝo. Por re

agi kontraŭ. li serĉas rimedojn malaltigi la koston de la produkt

ado. Tial la prezmalaltaj periodoj ofte estis rimarkindaj kiel 

epokoj de mekanika elpensado, de reorganizado teknika, ekonomia, 

eĉ morala. Eklemple, la momento favora por organizi koopera

tivan movadon en ia kamparo ne estas dum prezaltiĝa prosper- j  

ado, sed guste en la tempo de krizoj, prezfaloj, kiam la homoj 

serĉas solidare kunpremigi por la reciproka helpo.

Alia speco de la prezaltigo venas ne de la naturaj legoj, 

sed de la inflacio (tropresado de papermono). Tia prezaltiĝo 

estas malbona por la publikaj interesoj. Kaj se en tiu socia 

dangero oni serĉas iajn avantaĝojn, kiel en la natura prezaltiĝo, 

oni ankaŭ trovas ilin, sed en difektita formo.

La inflacia prezaltiĝo ankau stimulas la produktadon, ĉar ĝi 

senmezure grandigas la profitojn. Sed tia pliaktiveco ne plu 

estas energia pulso de I’ sano, sed plirapidita pulso de I’ febra 

atako. Tia stimulo estas kvazaŭ la alkoholo. Ĝ i detruas du 

gravajn elementojn de ia produktado: laboron kaj ŝparadon. Ĝi 

detruas laboron, ĉar oni komencas spekuli anstataŭ produkti por 

sin riĉigi. Ĝ i detruas ŝparadon, ĉar neniu volas gardi monon 

kiu ĉiutage senvalorigas. Laboristo, dum inflacia periodo, ĉiu- 

sabate elspezas tutan sian sestagan salajron, eĉ aĉetante neneces- 

ajojn, ĉar li scias, ke la mono restanta perdas sian valoron.

Alia sekvo de la inflacio estas grandega malegaligo de la 

sociaj klasoj. Unuflanke elkreskas novriĉuloj, facile kreigas 

milionuloj, aliflanke mizeras kaj ekonomie suferas homoj, kiuj 

antaue vivis ekonomie bone. En tiu socia abismo germas baciloj 

de revolto kaj anarkio ĉiutage ĵurnaloj anoncas perdon de 

perloj, diamantoj, kiujn oni senzorge portas sur la stratoj, kaj 

ĉiutage oni legas pri sinmortigoj aŭ bankrotoj La laboristaro 

suferas, kaj koleras kontraŭ la registaro kiu estas nekapabla 

ĉesigi tiajn skandalojn

La inflacio pleje efikas sur la intelektajn laborantojn, kiujn 

gi preskaŭ dispremas. En Germanio unu privat-docento gajnis 

100000000 markojn per siaj lecionoj al 50 studentoj, sed tio 

estis dum la inllecio, kaj iiaj cent milionoj valoris ĝuste 60 or- 

pfenigoj, t e. malpli ol I svisa franko, por la semestra laboro. 

En Ruslando, en Besarabio, la situacio de intelektuloj estis an- 

korau pli malbona, vere tragika, ol en Germanio. Universitata 

profesoro tie, ekzemple, gluis el kartono ludiletojn, vendotajn en 

la strato, por aĉeti panon Vintri sen ligno, kun dudekgrada 

frosto en la ĉambro, estas jam kutima afero por tiuj kleruloj. 

La situacio de manlaboristoj estis multe pli bona dum la inflacia 

krizo. La libra produktado tre malpliigas pro la inflacio. Far

igas neeble eldoni novan verkon, se la autoro ne partoprenas 

en la eldonelspezoj. Kaj la neebleco presigi verkojn, infiuas al 

la verkado mem, ĉar neniu volas skribi, se li scias, ke lia manu

skripto neniam publikigos. La {urnalistoj ricevas mizerajn pagojn, 

ĉar la honorarioj ne altigas same rapide kiel la vivkosto.

Pro la inflacio vegetas ankau ĉiuj bonfaraj, filantropaj kaj 

sociutilaj institucioj, ankau sciencaj societoj kaj institutoj. Pro 

tio suferas tiuj personoj, kiuj atendas helpon de la institucioj. 

Kiel rentuloj kaj pensiitoj ili dum ia krizo staras sur la sojlo 

de morto. Multaj societoj de spiritaj movadoj tute malaperis 

dum la milito kaj dum la postmilita inlluo.

En la historio de la homaro la ŝuidanto estis ĉiam pli sim

patia ol la kreditoro. Sed la inflacio ofte renversas tiujn du 

rolojn. Ni vidis domposedantojn en mizero, kiuj ricevis ridindajn 

lupagojn de ia loĝejanoj tute prosperaj. La regno kaj bankoj 

nun estas ŝuldantoj, kaj la kreditoroj estas la publiko, kampar

anoj, laboristoj, kiuj konlidas al iii sian monon. Do, nun tiuj 

kreditoroj farigas la viktimoj de la inflacia ekspluatado de I’ regno 

kaj de I’ bankaro. Asekuraj kompanioj, anonimaj financaj societoj 

gajnis tiom kiom perdis iliaj klientoj. Industriistoj kaj bienuloj de 

Germanio nun liberigis de ĉiuj ŝuldoj kaj hipotekoj, kaj la mal- 

riĉuloj, kiuj konfidis al ili siajn ŝparajojn, nenion ricevis.

Estus eraro pensi, ke la inflacio, senvalorigante la monon, 

senpovigas ia kapitalojn kaj kapitalistojn. Male, ĝuste la kapital

istoj plifortigas dum tiaj krizoj, ĉar nur ili estas sufiĉe lertaj 

kaj finance spertaj por ne perdi la kapon dum la generala eko

nomia paniko. Mezriĉuloj perdas tion, kion kolektas la profesia) 

kapitalistoj.

*
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Jack
de Leonid Andreev.

Mi amas la trankvilan forton de London, lian firman kaj 

klaran intelekton, la fieran kuracon. Jack London estas admir

inda verkisto, belega speco de talento kaj volo, tendencanta) la 

instigon al la vivo.

Anglosaksoj estas pleje raso de viroj Foje Sajnas, ke ili 

tute ne havas la virinojn, llia agado en la mondo estas la ag

ado de I’ viroj jen senkompataj ĝis krueleco, jen libere kaj larĝe 

indulgemaj, konsekvencaj kaj fortaj Por ili estas fremdaj la 

ekstazaj impulsoj de virineca Francujo, au levanta je zenito de 

I kreado, aŭ falanta en la marĉon de I’ trivialaĵo, morala senfort

eco, fizika lacigo. Ilia ekstazo estas malvarma kaj blanka fajro, 

brulanta samhele. senestingiĝe kaj severe. La grandiozaj brui- 

egoj kaj katastrofoj vivigas la koron de Francujo, en ĝia viv- 

voĉo sonanta eĉ tra lipoj de Granda Napoleono, ĉiam audiĝas 
ia histeriaj nuancoj.

En ĉiam samheia lumo de suno vivas la spirito de I* mal

juna Anglujo kaj de juna Ameriko; iliaj revolucioj kaj militoj 

estas tia sama tago, iom pli varma ol la aliaj. Foje ĝi estas eĉ 

tro varmega kaj la regoj, ne sciante kion fari ai la vetero, en 

tiaj tagoj .perdas la kapon*.

Spiritkuraĝa kaj granda estas la angla literaturo. Foje en 

la tuta mondo la viroj iom pliigis; — tio signifis, ke en Anglujo 
naskigis Byron.

Kaj kia estas ĝia rido!

Aŭskultu, kiel ridas Voltaire, ■— la saga. malafabla, malica 

maljunulo! kaj komparu kun lia rido la ridon de kruele mal

varma Swift: kvazau ne la homo, sed la logiko mem ridas en 

severa konsekvenco de I’ precize logika arto! kaj ĝiaj larmoj, 
ĝia timo kaj la frenezo!

La plej granda frenezulo de Anglujo kaj de i’ mondo Edgar 

Poe —  samtempe estas la plej eminenta logikulo. Li neniam 

histerie palpitas, ne krias, ne lamentas, ne svingas senprudente 

la manojn; antaŭ I9 fakto de sia frenezo kaj timo li estas 

viro, trankvila rezonulo, fiere humila atestanto pri sia [pereo.

Jen estas denove nevola komparo: Edgar Poe kaj franco 

. G. Maupassant kun lia histeria .Horla41, timiga nur por la virinoj.

Haj al Jack London, ankoraŭ juna, apartenas la eminenta

loko inter la fortaj! Lia talento estas organika, kiel la bona

sango, freŝa kaj firma, la fantazio estas riĉa, la sperto granda

kaj persona, kiel tiu de Kipling kaj de Sinclair. Povas esti,

ke London ne apartenas al iu literatura societo kaj ne sufiĉe

konas la historion de la literaturo, sed li mem estis elfosanta

oron en Clondyke, dronanta en maro; li malsatis en malpurejoj

de urboj, en tiuj katakomboj, kie trafosita estis la fundamento

de I’ civilizacio, kie vagas la ombroj de I’ homoj kun besta

aspekto, kie la lukto por la vivo akiras la karakteron de P morta 

simpleco kaj kruela klareco.

Carma talento! Kun tiu talento de I’ interesigo, kiun akiras 

nur sinceraj kaj veramaj verkistoj, li kondukas ia leganton per 

amika kaj forta mano; kiam finigas Ja komuna vojiro, — tiam 

la adiaŭo farigas tiel bedaŭrinda; kaj denove oni serĉas, tiei so

piras al nova kunvidiĝo kaj renkonto. Legante liajn verkojn 

oni kvazaŭ eliras el iu malvasta senelirejo al senlima surfaco 

de I’ maroj, spiras plenbruste la salgustan aeron, kaj sentas, kiei 

plifortigas la muskoloj, kiel forte instigas la eterne virga vivo al 

ia laboro kaj lukto. Organika malamiko de I’ senforteco kaj 

kadukeco, vana gemado kaj lamento, senigita je tiu senhonoriga

kompato kaj bedaŭro, sub kies ma'serena mieno karigas manko 

de volo por vivo kaj lukto, Jack London kviete entombigas ia 

mortintojn, senbarigante ia vojon por la vivantoj, — kaj tial lia 

enterigo estas serena kiel la edziga festeno.

Antaŭnelonge komunikis la fumataj — en iu granda brita 

urbo Sajne Edinburgo, okazis brulego en la teatro.

Cu vi scias, kio estas brulego en la teatro, plena je publiko, 
virinoj kaj infanoj.

Kaj jen, kiam la malespera kaj furioza paniko estis komene” 

iganta, kiam kiei antaŭsciigo de I’ morto kaj invalidino jam aud- 

iĝis histeriaj gemoj de I' virinoj kaj tro impresemaj viroj, iu el 

la publiko levigis sur la benkon kaj laŭte ekkantis la anglan 

himnon: .Brilanta, regu la marojn . .

Post momento de I’ ekmiro, renkonto de I’ du kontraŭfluoj, 

lukto de T du fortoj, kaoso kaj homa volo, al la kantanto aligis 

ankoraŭ unu, poste la dua, tria . . kaj kanto kreskis kaj pli

fortigis, baldau kantis jam la tuta teatro, kaj sub ritmaj sonoj 

de I’ himno, laŭorde eliras la publiko, dum tie sur la scenejo fu

riozas la fajro kaj vivkorpe brulas la malfeliĉaj aktoroj, perdintaj 

la elirejon Kaj Ĉiuj eliris, pereis nek unu virino, nek unu infano!

Mi opinias, ke tiu ĉi nekonato, kiu ekregis la kaoson per 

vota kaj la gemojn aliigis je P kanto — estis Jack London.

El ia rusa tradukis 

N. Krasopski (Ufa).

n Geniulo."
Humorafo de Abel Kommok

Farmacia lernanto en apoteko de urbeto Z***, Paul Bumker

eksidis ĉe la tablo kun tirma intenco komenci sian literaturan

verkon, pri kiu li jam de longe revis, sed kies efektivigo estis

gis nun malhelpata de la eksteraj cirkonstancoj. Hodiaŭ Bumker

firme decidis komenci, kaj la cirkonstancoj nun tute favoris ai

ia entrepreno. Hodiaa Ii estas deĵoronta tutan nokton, sola;

kaj post la deka la klientoj ne plu venas, krom iaj eksterordinaraj

okazoj, treege maloftaj. Ĝis la sesa matene li estos la rego,

tutpova kaj autonoma. Laŭ la antikva kaj tre respektinda

kutimo de Ĉiuj farmaciaj oficistoj, servantoj kaj lernantoj la

dolĉa fako de la apoteko estas la kampo sur kiu rajtas paŝti

ĉiu farmaciulo . . , dum la foresto de la mastro. Bumker tute

respektis la antikvajn tradiciojn de sia metio, kaj ofte regalis

sin per diversaj pastitaj .kontraŭ tuso*, bombonoj .sur bazo de

titino , kontraŭvermaj piloloj, ĉiuj bongustaj kaj aromaj. Sed

la plej agrabla estis la memstara kombinado, el sukero, migdaloj,

mielo, siropoj, kiu havigis admirindajn delikatajojn, duoble

plezurigajn — pro la gusto kaj pro la dangero. La dangero

estis de ia flanko de la mastro, kiu nomis tiun respektindan 
tradicion la Stelo

— Hodiaŭ mi havos la grandan nokton, plenan je la graveco, 

kaj tiu nokto meritas esti dece honorata . . .  — Tial Bumker, 

antau o! eksidi ĉe la tablo, preparis luksan kaj abundan regal

a jn ,  kies elementoj eslis malavare Ĉerpitaj el la tirkestoj kaj

t S A t siropo, rubenkolora en la 
kristala glasego, ĉokolado preparita iau l a  propra maniero, kun

migdaloj, poste d.versaj pastitaj kaj minerala akvo. Por la fino

estis en la projekto tilia .teo’  kun bulketoj, kiuj estis sola 
produkto proze aĉetita en ia urbo.

Do. precize je ld deka, Bumker eksidis ĉe la tablo, bona 

kverka forta kaj vasta tablo, havante antau si virge blankajn
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foliojn da papero, kristalbrilan inkujon kun freŝa blunigra inko, 

elegantan plumingon kun tute nova orbrila plumo, kaj delikatan 

folion da roza sorba papero. Hli malproksime, dekstre, mal

dekstre kaj rekte antau Bumker, solene .staris la baterio da glasoj, 

vazoj, skatoletoj — kun la bongustaj produktoj suprenomitaj. 

La sinjoreto plezure trolis la manojn, volupte kaj pie prenis la 

plumingon, trempis la senkulpan plumon en la virgan inkon, kaj 

karese metinte la maldekstran manon sur la paperon li pretigis 

por ekskribi. Grava momento . . . sortoplena kaj decidanta.

— Cii e'tu io pli grandioza ol la «Faust* au la «Divina 

Komedio.* La titolo . . Kion mi metos kiel la titolon? . . . 

La enhavo poste per si mem sekvos . . . Estas tre grava la 

titolo, de kiu dependos la sorto de la verko . . . Trafa titolo 

altiras la publikon kaj parolas pri la inda enhavo . . .  La titolo 

estu mallonga, sed impona, majesta, kiel unua frapo de la so

norila lango. Fausto, Dekamerono, Iliado, Sallambo, io simila . . 

sed lule nova, originala —  (maldekstra mano de I’ verkonto 

prenis kulereton da ĉokolado kaj malrapide enbuŝigis ĝin). — 

Aha, mi trovas . . Orfeus . . . bela nomo, duondio-duonhomo, 

prapatro de la muziko’. . . (la maldekstra mano duafoje ĉerpas 

la ĉokoladon kaj plirapide portas ĝin al la reveme malfermita 

buŝo). — Mi donos ebriige belan harmonion, vibrantajn sonojn, 

lulanlan gamon da sii — aboj . . .  (la maldekstra mano atakas 

la ĉokoladon, kaj per tri sinsekvaj ĉerpoj plenigas la ardantan 

buSon de la poeto) — Nu, mi triumfas, jen . . .  — kaj Bumker 

kaligrafie bele metis sur la paperon jenajn kvar liniojn:

Pri Orfeuso volas mi rakonti 

Pramuzikistan dion volas mi prikanti 

Homaron pri genio ja atenti 

Kaj laŭdi lin, laudegi, kanti, tinti . . .

(La dekstra mano malrapidu serĉas la glason kun la framba 

siropo dum la okuloj vagas ie ĉe la plafono; post pluraj avidaj 

glutoj la sama mano remetas la duone malplenan glason kaj 

trovas la pistilojn)

Kun nova «u rg io  Bumker ekskribas, kaj naskigas la frazoj, 

kiuj longe vivis en la sino de la poeto, kiu nun sentas fortan 

senpe/iĝon:

Se rampos mia kanto kiel la testudo 

Kon.raue, gi similos al la agi-fi uga do,

Kaj superŝutos la homaron la bukedo 

Da bulaj diaj floroj pri I' diido . . .

Drrrrr . . . Drrrrr . . . eksonoris ĉe la pordo — Diabloj, mil 

diablegoj . . kiu estas? — Furioza Bumker forlasas la tablon 

kaj malfermas la pordon: eniras iu maljuna virino kiu petas 

kastoroleon, urge por sia malsana edzo. Kun streĉitaj brovoj 

Bumker silente plenumas ia mendon, refermas la pordon, ree 

eksidas ĉe la tablo Por trankviligi li gustumas la pastilojn, 

finas la ĉokoladon, finsorbas la framban siropon, kaj freŝigas 

sin per la minerala . . . Sed la inspiro ne plu revenas, malgraŭ 

Ĉiuj penoj. Vane Bumker turmentas sian cerbon . . .  la pensoj 

forestas, la kapo pezigas, la okuloj fermigemas. La poeto faras 

superhoman penegon, revekas sin kaj komencas skribi:

Sur monto Olimpa kunsidas diaro 

Per nuboj kovrigas la valo kaj tero . . ,

— Nun, restas trovi la versojn kun liro kaj ti oro . . . (mal

dekstra mano prenas unu bombonon kaj metas en U lipojn) — 

jes la liro . . Uro . . .  La nobla sango de la poeto forfluas 

de la kapo gin altiras abunda kvanto da dolĉajoj en la stomako, 

kaj la okuloj ree ekferniiĝas. Duondormo . . . Lukto de la 

konscio kontrau la dormo. Venko de la Morfeuso Batas ia 

dekdua horo, sed Bumker gin ne aŭdas. Batas la unua, la 

dua . .  la sesa Drrrr . . .  Drrrr . . . Drrr . . .  Drrrrrrrrrrrrrrr . . .  

Eksaltas Bumker; matenlumo; iu frapegas ia pordon Li kuras 

forgesinte pri ĉio. La mastro eniras, kaj sammomente Bumker

rememoras ke li ne forigis la postsignojn de la noktofesteno. 

Liaj okuloj turnigas al la tablo, la okuloj de la mastro sekvas,

ilin, kaj . . . ĉio estas perdita.

— Aaa, jen kion vi faris dum la nokto! Bombonoj siropoj, 

minerala akvo . . . Bonege, tre bone! — La malsukcesinta 

poeto fikse rigardas la plankon, jen pala, jen ruĝega. Post unu 

horo li estas libera, maldungita.

•
♦ *

Pasas du monatoj. Bumker ree laboras en Ia apoteko, en 

alia urbo. Hodiau li estas deforonta, tutan nokton. Li estas 

kontenta resti sola, sen la mastro suspektema, sen la klientoj 

enuigaj. Hodiaa li finfine kreos sian grandiozan verkon, la 

Orfeuson, kiu jam multe al li kostis. La mastroj de la apotekoj, 

eĉ ĉiuj mastroj en la mondo, ne povas plu malhelpi la krean 

laboron. — Hodiau mi festos la naskigon de mia Cefverko, mi 

dece honorigos tiun grandan okazon. — Sed nun Bumker ne 

plu Satas la ĉokoladon faritan Iau sia propra maniero, nek la 

framban siropon, nek la bombonojn .kontraa tuso.* Hodiaŭ 

iiumker regalos sin per fraga «teo*, migdala «lakto* kaj freŝa 

konfitalo el ĉerizoj, kiujn li hodiaŭ aĉetis kaj jam kuiris mem 

en la apoteka laborejo. La pano kun sardinoj estos Ia eniro al 

la festeno. Gaje pasas la vesperfesteno, kaj Bumker solene 

preparas la skribotablon, puraft . paperon, freŝan inkon, novan 

plumon, kaj la dolĉan baterion da ujoj kun la konfitejo, «lakto*, 

«teo.* Pie U relegas la komencitan poemon, kaj daŭrigas:

Eksonas argentaj akordoj de I' liro,

Ekkantas vibranta voĉaro de V horo

*

Luno timeme radias al T lando 

La militestroj kunvenas en tendo,

Dormas majeste la montoj de I' Pindo,

Lunon argentan spegulos la ondo.

•

De r kristalpura akvaro de I’ lago

(maldekstra mano de la poeto trovas la kulereton, kaj la dekstra 

forlasinte la plumon, prenas ĝin por ĉerpi la konfitajon, kiu 

estas direktata al la buŝo, dum la penso vagas ĉirkaŭ ta Olimpo). 

Kun duobla energio la poeto daŭrigas:

Brilas en Lira stelaro la Vego 

Ciuj estajoj . . .

Drrr . . . Drrr . . . eksonis ĉe la pordo, kaj la poeto subite 

falis de la alta Olimpo surteran. —  Cent tondroj . . . kiu estas? 

Estas neeble tiel labori — Bumker suferante levigas, malfermas 

la pordon, kaj ekvidas junulon kiu etendas al ii la manon kun 

la kuracista ordono. Estas urge preparota medikamento por 

malsana suĉinfano Tio postulas duonhoron, kaj la junulo 

foriras. Sed la inspiro ne plu venas. Bumker provas ĉion kio 

povus reveki la dolĉajn sentojn, sed la rezultato estas la sama, 

vee la sama: laco, dormemo. Antaŭ ol la sonĝodio Morfeuso 

venkas la poeton, ii sukcesas forigi ĉiujn postsignojn de la 

festeno, kaj lavi la ujojn. —  Vego . . . Vego . . . ligo . . . 

togo . . . fugo . . . kun tiuj vortoj ekdormas Bumker, kiu 

nun tute firme juras al si mem, ke li dum tiu ĉi monato nepre 

finos la „Orfeuson “
*

* *

Post jarduono estis finita la .Orfeuso * Bumker ĝin kopiis 

per ruĝa inko sur velena papero kaj sendis al 20 diversaj jur

nalo) kaj revuoj. Pra tiu solena okazintajo li invitis siajn 

kamaradojn al kafejo «Blanka Aglo*, kie li regalis ilin je luksa 

vespermango, ĉe kiu iii toastis pri la nova literatura stelo. 

Pasis unu semajno, kaj subite, kiel tondro el serena Cielo, venis 

oficiala letero de Ia redakcio je la nomo de Bumker. Kapturniga 

momento. Horo de Pproksima gloro, eble tutmonda famo; la 

.Orfeuso* tradukota en ĉiuj lingvoj, certe kolosaj honorarioj,
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longa vico da intervjuistoj, portretoj de Bumker en la U rnalo j. .  . 

kaj nature adiaŭ. adiau por ĉiam ia apoteko! Tiaj revoj fune 

dancis en la kapo de Bumker, kiam li tenis en la mano la 

redakcian leteron. Pro la korbatoj li ne povis sin decidigi mal

fermi la oficialan koverton —  Feliĉa ideo! Li duafoje invitu la 

kamaradojn, kaj la letero estu malfermota kaj legota je fino de 

la solena vespermanĝo! — Dirite, farite, ĉe  la „ Blanka Aglo* 

la gaja rondo, kun Bumker kiel centro, finas la bongustan vesper 

mangon. Deserto, fruktoj, vinoj. Fine unu el la kamaradoj 

akceptas la honoron malfermi kaj legi la redakcian leteron 

Profunda silento, kaj la voĉo nete sonoras:

gaje Denove aŭdfgas dufoja sono de I’ sonorilo, la malino ek

vivigas, la svinga rado komencas furiozi, Ia leviloj, kvazau grand

egaj piedoj, levigas kaj falas, mallaute, rapide.

La koro sur la tabulo atingas supron, jam finigas la lakto, la 

monstro kvietigas, kubigas; nun tie oni eligas veturilojn el la 

vagoneto kaj ĉie estas karbo, karbo, karbo!

Denove sonas la sonorilo. Sed kio estas? Aha, kvarobla 

signalo! Ministoj malsupreniras en la fakton La masino mov

igas kviete gardeme palas la korpo de I’ monstro, mallaute, krie, 

la koro de la tabulo malsupreniras malrapide. Ankoraŭ pli mal

estim ata sinjoro, ni ricevis vian belan manuskripton titolitan S "  S u T t o ^  t ?  “  “ S f i  ^

„Orfeuso“, el kiu ni konstatis ke vi havas grandan talenton por turniI  r Ĵ T  A , m * ,  man°  I  ^  ha,,'« ,,0n- de‘ 

verki rimversaĵojn. Tial ni kuragas proponi al vi unu laboron, d Z “ 'Turio j ***’ k0™ ""* *
pagotan de S-ro S***, apotekestro en Z*** nia amiko, kiu i , ,

deziras — por reklami siajn pilolojn .Ara* — havi spritan kaj . P8SIS noklmczo> Jam lonK* pasis , . Tie, ekster la

bele rimitan versalon . .* La kamarado ne finis la leteron “ “ «jo» ekster la kortoj estas malhele en ia domoj, homoj dormas

Bumker, palega, kun tremantaj lipoj, elliris la leteron, dispecigis ^  delongC ~  eb,e tu> komencos vekigi . . . 

ĝin, same fulmerapide dispecetigis la belskribitan ekzempleron Tic’ eksfcr ,a muro’ ia disspecigiloj m a lu tig is  . . .  Ne! iii 

de wOrfeuso“, kiu antaŭe okupis honoran lokon sur la tablo, tondras senĉese, nur la songo preterflugis super la kapo de I* 

kaj elkuris el la ^Blanka Aglo* kun turego ne plu verki kaj mas'n 's^° • • • Sed li ekskuiĝis, jam denove Ii estas vigla! Li 

ne plu enpaŝi en la «Blankan Aglon.** bone audas signalojn kaj perfekte ilin distingas. Preskau ĉiam

du batoj. Venas karbo, nur karbo! La maŝinego laboras kon

stante, memstare, kaj la mano mem gin movigas. Tiu lumo sur 

la tabulo enuigas vidon, la palpebroj kungluiĝas. Por unu mo

mento la tabulo malaperis. Ne malaperis, nur malklarigis . . 

jesuo Mario! La maŝinisto frotas kun timo palpebrojn. Kio 

okazas hodiaŭ? Jes, dum momento li havis okulojn fermitajn, 

li vidis tabulon, sed vidis en songo, audis signalojn, la manoj

Maŝinisto.
Andreo Niemojeivski.

En alta. malhela halo, sur kolosa cementa bloko ripozas , * ° ’ * S,«naloJn’ ,a mano>
•  '""Sino, kvazaŭ dormanta koree*» de m » « * «  n,, -i. I T "  T ™  b*1? *110"  k° ’ ',m t,h n  Dlsspecgm.Smoj tondrasSakta malino, kvazaŭ dormanta korpego de monstro. Du ci

lindroj kuŝas kvazau piedoj; super Ui, en krepusko, desegniĝas 

potenca svinga rado, sur kiu, kvazaŭ sur nuko, estas envolvita 

drata Ŝnurego. En tiu momento la kolosa maŝinego Sajnas esti 

senanima, monstra, vekanta timon. Tio estas iu sfinkso, kuŝanta 

sur cementa bloko. Ĝi Sajnas esti peza, senforma, Sajnas esti 

monstre malsaneca kaj mallerta elpensa^ de ia freneza fantazio.

Ununura lampo, pendigita Ĉe la flanka muro, Jetas malagrablan 

lumon sur la tabulon, starigitan vertikale kaj signitan laŭlonge 

per linioj; ĉe ĝia supro sur metalfadeno pendas korforma tri-

angulo. Antaa la masino, sur la konstrualo staras m ag is to  I n  “ T -  •'' T J ^  ■ h° m0)

En I . dekstra mano li tenas brakon de la h l l t ĵ £ “ .T ta Z l i  ^  ^  h° m°' '

dekstra li reguligas ventilan radeton. Li staras senmove en la 

krepusko, kaj lia lacigita rigardo haltas sur tiu brila linio, sur 

la tabulo, ĉe kies supro pendas la koro. Ekster la muro bru

egas disspecigmaŝinoj, traŝutiĝas karbo, aŭdigas knaro de vagon

etoj kaj miksitaj homaj voĉoj, disetendigas vera iniero de tonoj 
kaj murmuroj.

En tiu momento oni dufoje skuis sonorilon, lokitan super 

la svinga rado. La maŝinisto deturnis iom la ventilon, nerimark

eble movis haltigilon. Kolosa korpego de la masino vekigis,
®  .............................................. .............................................  r  ^  ^  i »  m a k u l u  v e n i g i s ,  --------« ---------------------------------

lauvice levigis leviloj de I’ piŝtoj, eksiblis vaporo en cii ndroj. Nun komenc‘&os lega dramo 

Sed la monstro ankoraŭ ne vekigis tute Oni ree skuis sonori El la nola. k

ekster la muro, kvazau ventego, kiu plifortigas kaj malfortigas, 

ĉiam malpli laŭte bruas, Ĉiam pli mallaute

Kiaj kriegoj subite ekaudigis? La maŝinisto ektremis. Tie 

estas ia krako, siflo, mugo. Li malespere metas manon sur la 

haltigilon, turnas ventilon . . .

Oh, malbenita momento, unu momento!

Enfalas aro da homoj Ia potenca mano ekkaptas lin je la 

brako kaj ekskuigas lin. Disetendigas krio, al sufokata mugo 

simila Walek, por Dio ĉiopova! ĉ u  vi ne audis, ke oni sonoris 

kvarfoje? Vagono kun homoj ekfrapis la supron de I’ lakto! 

ipitaj ripoj, du homoj mortigitaj . . .

La maŝinisto auskultas ŝtonigita, sed ne komprenas ankoraŭ, 

kion oni diras al li. Li volas rememori kelkajn lastajn momentojn. 

Signalo . . . haltigilo . . . ventilo . . .  la koro iris supren . . . 

ĉiam pli rapide . . .  oni batis signalon . . .  li aŭdis ĝin. Sed 

kia signalo tio estis? . . .  Li ne povas ekmemori. Subite li 

kaŝas vizagon en la manojn kaj eksplodas per terura plorego. 

Tuta halo estas plena de homoj, ĉ iu j krias, movas per la manoj. 

Oni elkondukas lin sur la Stuparon

La sceno de superhoma lukto kontraŭ ia songo estas finita.

Sed la monstro ankoraŭ ne vekigis tute Oni ree skuis sonor

ilon La grandega rado komencas malrapide turnigi, la leviloj 

levigas kaj mallevigas laŭvice, kvazaŭ manegoj, Ĉiam pli rapide 

mallaute, kiel piedoj de iu monstro el la .'peco de la katoj, mal

peze, lerte La kolosa maŝinego movigas, atingas furiozan rapid

econ, la koro sur la tabulo timige rapide falas malsupren La 

koro estas vagoneto! La vojo, kiun ĝi trakuras, estas mallong

igita profundo de la ŝakto! Jam, jam ĝi atingas fundon, post 

momento ĝi disrompiĝos «n la profundajo. Sed denove audiĝas 

dufoja sono, la eksvinga rado malrapidigas, la leviloj ĉiam mal

pli rapidas, la koro atingas fundon kaj haltas, la korpo de I’ 

maŝino jam estas senmova, senpova. La maŝinisto ne delasas 

okulojn de I’ brila linio, unu maro sin apogas sur la ventilo, 

dua tenas haltigilon Ekster la muro la disspecigiloj bruegas 

ĉiam pli laute, en la halo estas malhele kaj neesprimeble mal

la pola. kun permeso de I’ autoro, tradukis 

Wlddyslair Merkel (Warszawa).

Golem.
(El «Stari povĉsti ĉeskl* de A lois Jirdsek)

Dum la regado de Rudolfo II a vivis en hebrea kvartalo en 

Praha rabeno Jehuda Lev-Ben-Bczalel viro tre instruita kaj 

sperta. Li estis altstatura kaj tial oni nomis lin J a  granda ra

beno*. Bonege li konis ne nur Talmudon kaj Kabalon, sed ankaŭ 

matematikon kaj astronomion Multaj sekretoj de la naturo, 

misteraj por homoj, estis al li konataj, kaj li trafis tiajn agojn! 

ke la homoj admiris lian magian povon
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Sed la plej

Kataluna Antologio.

Ofte ni plendis pri malgraveco kaj maldikeco de 

«anda msaklo estis Golem, Ua servisto. La ■ esperantaj presejoj. Kataluna Antologio felice sur-

La lamo pri li disvastigis malproksiman tra la mondo, kaj 

penetris efi supren en la kastelon de sankta Venceslavo, al kort

ego de la rego Rudolfo. Lia kortega astronomo Tycho de Brahe 

tre estimis la instruitan Jehuda'n.

w  w  O '  .  •  ^  . . .  '

potenca rabeno mem kreis lin cl argilo; poste li vivigis lin met

inte cn lian buŝon .Semon"*).

Goteni laboris tiom, kiom du homoj. Li servadis, alportadis 

akvon, hakadis lignon, balaadis kaj entute li faradis ĉiujn mal

delikatajn laborojn. Sciu, ke li ne mangis, ne trinkis, kaj ne 

bezonis ripozon nek respiron. Sed ĉiufoje, kiam komenciĝis 

hebrea sabatisto, jam vendrede vespere, kiam devis Cesi ĉia 

laboro, la rabeno prenis la Semon el lia buŝo; Golem subite 

rigidigis, ne plu movis sin kaj staris en angulo kiel figuro, sen

viva argilo, kiu post la sabato revivigis tuj, kiam la rabeno 

metis en lian btiŜon la magian .Semon".

Sed unufoje Jehuda, ironte en malnovan sinagogon eksankt- 

igi la sabatfeston, forgesis pri Golem, kaj ne eligis la ŝcmon el 

lia buŝo Sed apenau la rabeno eniris en la pregejon, apenau 

H komencis la psalmon, jam alkuris al li homoj el lia domo kaj 

el la ĉirkauaĵo, ĉiuj timkonsternitaj, kun teruro, interrompante 

unu la alian, ili anoncis kriante: .kio okazas, kio okazis, Golem 

furiozas hejme, neniu kuragas proksimigi al li, ĉar li mortigus 

«iun.* ,

La rabeno hezitis momenton; venis ja la sabatfesto, la 

psalmo komencigis jam ĉ ia  laboro, Ĉia eĉ plej malgranda pen

ado estis peko de post tiu momento. Li tamen ankoraŭ ne fin

diris la psalmon, per kiu sanktigas la sabatisto, ankoraŭ ne 

venis la vera momento de I’ festo. Li levigis kaj rapidis al sia 

domo. Ankoraŭ li ne gisiris kiam li jam ekaudis surdigan bruon, 

barelsonantajn frapegojn. Li enpagis, dum la aliaj pro la timo 

m arli! iom tnaUmtaŬ li, kaj li ekvidis teruran detruitajn: dis

ig i t a n  vazaron, depecigitajn renversitajn tablojn, seĝojn, kestojn 

kaj benkojn, d ik tita jn  librojn, ĉ i  tie Golem estis jam fininta 

sian verkon dc detruo. Ln tiu momento li laboris en la korto, 

kie kuŝis jam kokinoj, kokidoj, kato kaj hundo, ĉiuj mortigitaj, 

kaj kie li fus ektiradis el la tero tilion je dika trunko. Li estis 

tute ruga, la nigraj bukloj flirtis Ĉirkaŭ la fruntoj kaj vangoj, 

kiam li elradikigis la arbon kvazaŭ iun palison el barilo.

t a rabeno iris rekte al li; li rigardis lin fikse, havante la 

manojn etenditajn al ili. Golem ekskuigis, li malfermegis la 

okulojn, kiam la majstro lin tuŝis, kaj rigardis mirkonsternite en 

liajn okulojn, kvazaŭ ii estus enkatenita de lia potenca vidsento. 

Kaj en tiu momento Jehuda etendis la manon al liaj dentoj kaj 

per unu manmovo eldiris el lia buŝo la magian .ŝcmon-.

Golemon kvazau iu sube hakis. Subite li falis kaj kuŝis 

sen movkapablo, jam nur kiel argila figuro, senviva materio.

ĉirkaŭe ĉiuj hebreoj, junaj kaj maljunaj, goje ekkriis kaj 

plenaj dc kurego alpaŝis al falinta Golemo, ridis kaj insultis lin. 

Sed la rabeno, profunde elspirinte, ne elparolis eĉ unu vorton, 

ekpasis denove al la sinagogo, kie li en la lumo de lampoj de

nove komencis diri la psalmon kaj cksanktigis la sabatfeston.

i  *  m  r  *  A

prizas per la malaj kvalitoj. Ciel laudinda ĝi estas. 

Belega libro, riĉa enhavo, neta preso sur luksa nur- 

linapapero, vera libramanta eldonajo,bibliotek-ornamo, 

ties fiero kies posedaĵo. Ne nur la eksterajo estas 

plaĉa; ne malpli valora la teksto mem. Serioze 

scienca en la historiaj, lingvaj, literaturaj studoj, kaj 

ankaŭ ĉarma legaĵo en la antologia parto, aro da 

poezioj, skizoj, humoraĵoj, noveletoj. La kompilinto 

kaj verkinto de la plej multaj tradukoj versaj kaj 

prozaj, S-ro Jaume Grau Casas, konfesas, ke li 

oferis multjaran laboron por realigi sian celon. Li 

sinceran gratulon meritas de la esperantistaro, kiel 

ankau liaj samnaciaj kunhelpintoj. Amo al patrujo 

kaj deziro diskonigi ĉien ĝian spiriton kaj literaturan 

trezoron, fervoro al Esperanto, iio de internacia reci

proka kompreno kaj ŝato, jen ambaŭ sentoj, kiuj 

instigis, kuragigis la ĉeflaborinton. Lia moto estis: 

„Ni volas honori la lingvon de niaj prapatroj per 

ia lingvo de niaj pranepoj1*.

La kataluna lingvo, asertas la autoro, estas ne 

filino, sed fratino de la provenca, do samdevena kaj 

samaĝa kiel aliaj latinidaj idiomoj. Post brila flor

aro en mezepoko, politikaj cirkonstancoj malhelpis 

ĝian disvolvigon, kiu nur dum la lasta jarcento re

vigligis. Aparte .interesa estas tio, ke S-ro J. Grau 

Casas konscias pri ia neantauvidebla simileco inter 

la spiritoj de ambau lingvoj, el kiu sekvas, ke la 

kataluna, ĉefe ĝia poezio, estas pli facile kaj pli fi

dele tradukebla esperanten ol alia. Lingvistoj ŝatos 

la komparon inter parencaj lingvoj, la rimarkojn pri 

samspecaj vortoj, sintakso aŭ elparolado de lingvoj 

kataluna, hispana, franca, itala. Ankau la traduk- 

metodo, preciza sed ne trovorta, celanta tekston fa

cilan, por ĉiu kompreneblan, estas tauga. Neologismoj 

au lingvaj novaloj ne Sajnis necesaj al iu, kiu prave 

diras tiun frazon, vipfrapon por multaj novemuloj:: 

„Tiuj kiuj trovas grandajn mankojn en nia lingvo 

plej ofte montras nur proprajn mankojn»*. Pri La 

elekto de I’ aŭtoroj kaj de iliaj tekstoj nur samnaci

ano povas juĝi; fremdulo nur konstatas, kiom valoraj 

por komparo inter naciaj literaturoj estas la ĉerpit- 

a)oj el malnovaj verkistoj, kaj kiom prave oni tamen
La sankta sabata taso pasis, s id  J.huda n . plu -«tis la ^  ,ej grandan lokon por modernaj autoroj;

Semon cn la buS.n de Golero Kaj Uai Gol.m  ne lev» «n , ĝ. r  1a

restis argila liguro; poste ĝi estis transportita al subtegmento 

dc la malnova sinagogo, kie gi disfalis peco post peco.

El la ĉeĥa; Rudolf Fridrich.

•> iem, hebrea magii *krib*1o.

tiel oni pligrandigis la intereson de I’ libro por la ne

fakuloj, kiuj, se ili ne Satas lingvistikon, literaturon, 

detalajn biografiojn, trovos plezuron en la multaj 

kantantaj poezioj, spritaj rakontoj, romanecaj paĝoj. 

La antologio do povas servi al beletristoj, profesoroj» 

i  studentoj, kaj same plaĉi al ĉiu legemulo.

Jen ĝiaj cefaj partoj. Unue ĉapitroj pri deveno, 

i strukturo, disvolvigo de la kataluna lingvo; historia
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de la kataluna literaturo, celo de I’ antologio, ĉ i tiu 

konsistas el tri partoj. Unue: Antikvaj autoroj, kun 

notoj pri kaj tradukoj el ok verkistoj de la 13-a ĝis 

15-a jarcentoj. Francoj rimarkos la grandan simil

econ inter la temoj traktitaj de francaj.kaj katalunaj 

mezepokaj verkistoj. Due: Popolkantoj, kun studo 

kaj naa arioj akompanantaj tekstojn. Tiu dua parto 

jam aparte estis eldonita. Trie: Modernaj autoroj, 

kies biografioj kaj citatoj plenigas tri kvaronojn de 

I’ libro. La granda nombro de poetoj ne mirigos ĉe 

la lando de I’ iamaj trobadoroj.

Por ke la elektitaj tekstoj estu plejeble interesaj, 

oni akceptis prefere mallongajn, tiel forigante generale 

scenojn de teatraĵoj au ĉapitrojn de jromanoj, kiuj 

sen resumo de tuta verko estas efektive tro erecaj. 

Pro la sama motivo, dezirante represi kelkajn pagojn 

por konvinki pri la boneco de I’ tradukoj, ni devis 

kribri la malpli ampleksajn; ili do nur estas speci

meno de I’ stilo, sed tute ne sufiĉaj por doni ideon 

pri la riĉeco kaj varieco de unu el la plej atentindaj 

verkoj en nia lingvo. G. S.

Kanzono.
(Joan Rote de Corella, 1430— 1500.)

Por mia »und', sola balzam' 

eslas la blu' 

de I' rigarcf oia, se ĝi iam 

ne volas plu 

ke mortu mi pro oia am‘.

Klarigos sin post mia mori' 

mia pasi', 

kaj ja ne andos oi sen plor' 

ke mortis mi 

ĉar min ne amis oia kor'.

Kial ?
Josep Carner.

Kial haoas pli da ĉarm' Kial placas pli tagiĝ'

la burdon’, ol plena flor'? ol tagmezo tute hela?

Kial plaĉas al la kor’ Kial ĉio estas bela

tiom corto de infan’? pleje, jus post la naski#’?

Burgon', tagiĝo, espero . . . .

— plejaj bonoj por la kor'! 

ĉar sen fino flugas for 

baldau gojoj sur la tero.

Eltrovo de la kiso.
Josep Carner.

Nu, fratoj estis Amo kaj Forge*»’ 

kaj inter ili regis harmonio.

(Am ’, la pli aga, skuas nin sen ĉes'; 

la pli juna, kurac’ estas por ĉio).

— Mi troois — diris Am ’ — (granda sukces'1) 

ion novan: la kis’, flor’ de pasio,

de la buŝoj sigef, milda kares' 

kun mallauta kaj longa melodio.

Sed mi timas, ke I’ homo, sen prudenl', 

mortu sentante tian dolĉan ĝuon, 

ĉar ja difektas lin ob i tro goje.

— Por ke ne venu la danĝer-moment'

— diris Forges’, — mi metos dorm-enuon 

en ĉiun troan kison ĉiufoje.

Por mia vund’ estas balzam' 

nur la influ' 

de dolĉ-rigard’ diranta jam 

ne voli plu 

ke mortu mi pro via am'.

El „La songoa , libro tria, tegmenteto.

Bernat Metge (1350-1412\

Vi ĵus diris, ke vi amas kaj estas kore amata de virino, 

kiu egalas au superas en sago, beleco kaj gracio ĉiun vivantan 

virinon: aii tiu ĉi estas via edzino, ali ne. Se tiu eslas via 

edzino, malsaĝe vi estas parolinta, ĉar vi laudis vin mem, pro 

tio ke ŝi estas karno de via karno kaj osto de viaj ostoj, kaj 

laudi sin mem, se Aristotel diris vere, estas tre vante. Se tiu 

ne estas via edzino, vi ne povas diri, ke vi estas kontenta pri 

tio kion vi havas; ĉar esti kontenta ne estas io alia ol ripozi 

en sia deziro kaj eviti deziri superfluajn aĵojn. Kaj ĉar al viro, 

plie se li estas katoliko, kiel estas vi, devas sufiĉi unu virino, 

tio estas lia edzino, nepre sekvas, ke el du aferoj okazas unu, 

nome: aŭ ke vi estas malsaga aŭ vanta, pro tio ke vi laŭdis 

vin mem, aŭ ke vi ne estas kontenta pri tio kion vi havas, kaj 

sekve vi ne havas la bonon troveblan en monda f e l iĉ o ............

La granda arbo.
ApeF les Mestres.

r  J '  J /  t  I  ^  ri *  ^  \ *. i'  /  * •  *  ■  .  •

I.

Proksime de la vojo staras altega arbo, kiu tute Sajnas en* 

igi sian supraĵon en la bluon de la firmamento.

Apud la piedo de I’ arbo pasis homo kiu, mire gin rigard

inte ekkriis:

*(ji estas belega arbo t*
m  *  p~~ ^  ^  ^

Kaj li daurigis sian interrompitan marŝadon.

Poste pasis dua trairanto kaj tiu ĉi ankaŭ pensis, ke la arbo 

estas belega, sed ne malferminte la lipojn por tion diri, pasis 

ne haltinte.

f  Pli malfrue pasis tria marŝanto kaj tiu ĉi eĉ ne atentigis pri 

la estado de I’ arbo.

II.

Fine alvenis du frenezuloj. Unu el ili intencis grimpi ĝin; 

sed apenaii li atingis la unuajn branĉojn falis teren kaj rompigis 

lia kapo. Tiam oni vidis, ke li havis nenion en ĝi.

Lia kunulo intencis same grimpi; sed, per pli da ruzo aŭ 

da fortoj ol sia antaŭulo, sukcesis atingi la suprafon kaj de tie 

i li povis atente rigardi la mondon — malgrandan — tre mal

grandetan! — kurantan sub liaj plandoj.

Kaj la mondo proklamis lin Geniulo.

III.

Kaj dauris pasante homoj kaj homoj kiuj, kiel tiu unua, 

haltis momenton por admiri la Geniulon, kaj ekkriis:

.Eble la frenezulo kiu falis estis tia Geniulo kia tiu ĉi . . . 

sed la sorto ne favoris lin."

Tiuj ĉi estis la inteligentuloj.
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Kaj pasis pli multaj homoj kiaj Ia dua, kaj nek ion dirante 

nek haltante, ili sin komplezis pensante:

.Eble tiu ĉi kiu atingis la supra jn  estis tiel freneza kiel tiu 

kiu falis . . . sed favoris lin la sorto."

Tiuj ĉi estis la sagaj personoj.

Kaj pasis pli multaj homoj, — ho, multegaj pli! — kiuj, kiel 

la tria, dauris en sia markado nenion pensinte eĉ ne suspektinte 

la ekzistadon de la frenezulo, nek tiun de la Geniulo.

Kaj tiuj ĉi estis la grandega plimulto, kiuj nomas sin pres

kaŭ ĉiuj. — Kaj tiuj ĉi estas kiuj faras kaj malfaras ĉar la tero 
«Ktas ilia.

*

Distancoj.
Gloso el Eugeni D'Ors (Xenius).

Al mia amiko A. B.

Ne estas, estimata amiko amerika, Ia sama distanco de 

Europo al Ameriko kiel de Ameriko al Europo. De Ameriko 

al Europo estas kelkaj dolaroj. De Europo ai Ameriko estas 

manpleno da frankoj.

Ankoraŭ pli — kaj tio ĉi estas gravega, sendube — de 

Ameriko al Europo iradas kaprico. De Eŭropo al Ameriko ir

adas kapitalo. I ial de Ameriko al Europo oni kutime venas kun 

Ia iluzio de la bona elspezo. De Europo al Ameriko oni kutime 

iras kun la deziro de Ia bona profito.

Aukorail pli — kaj tio ĉi pliigas ankoraŭ la diferencon. — 

De Eŭropo al Ameriko oni faras Ĉiam vojadon .iran*. De 

Ameriko al Eŭropo oni faras ĉiam ian vojadon .revenan*.

Ankoraŭ pli — kaj tio ĉi jam estas decidiga. — Vojago en 

Amerikon havas ĉiam ion similan al esplorado Vojago en 

Europan ion similan al pilgrimado. Dum la unua, nia fantazio, 

estante sur maro, vidigas al ni en la malproksimo iun arbaron. 

Dum la dua, nia fantazio vidigas al ni Romon kaj la kupolojn 
de Romo.

TRA LA LIBRARO.
i Mi i raporto pri iu publikaj okupu» tro amplenan lokon en nia ganto. Est
onte la «Idonafoj «nto» bibliografie notataj en la rubriko «Novaj libroj*1. Sub
t i l o :  «Ira In libraro** apero» ne plenaj sciencaj prilingvaj recenzoj, Ĉar multaj aliaj i 
Kaseto) iam daŭre komisiis al lertaj kunlaborantoj tiun tre utilan laboron, sed pli 
simplaj generala) impresoj de nura leganto, celanta informi aliajn legantojn pri Ia

enhavo de la plej rimarkindaj novaperintaj verkoj.

Nova originala romano. — D iv e r s a j .

e

Apero de originala verko estas nune ankoraU rimarkinda 

okazo. Kiam gia aŭtoro estas julio Baghi, pliigas nia scivolemo.

»Viki imoj" seniluziigos nek la Satantojn de romanecaj libroj, nek 

la fidantojn al la talento de I' verkinto. Ciu scias, ke li mem 

travivis longan kaptitecon en Siberio, ke li ankau estis viktimo, 

kaj oni rajtas supozi, ke propraj spertoj aŭ memoroj pli ol fan

tazia imago inspiris lin, kio pli valorigas lian romanon.

V iktimoj estas ĉiuj Ĉefaj personoj, viroj kaj virinoj, en tiu 

esence tragika okazaro, viktimoj de I’ kruela milito, de I’ familia 

perforta disigo, dc I’ maljusta socia arango, de aliaj homoj pli 

potencaj au pli perfidaj. Eĉ la naturo ne indulgas; kiel unu el 

ili diras: .La vivo fuSas naudek procentojn de siaj manuskriptoj*. 

Kaj la libro lasus penigan impreson se tamen ĝi ne montrus, ke, 

malgrau Ĉiaj suferoj nemerititaj, homoj restas funde idealistoj, i 

m alte isto j, ke sufiĉas fajreto por ^ekbruligi en ili ardon al I 
noblaj sentoj, al heroaj agoj.

La portretoj de I’ personoj fiksigas en ia memoro: la alt

anima artisto Johano Bardy Cefe, lia amiko Dolŝky kun mem

trudita skeptikeco, la mizera .ĈiesuKno* Fiza, avida je memofero. 

Scenoj ankaŭ desegniĝas antaŭ la okulo: la nokta reeniro de I’ 

duonebria Dolŝky, ia komercemo de I’ multparolema judo Izor, 

ia katina delogemo de Katja, la stranga ekscio pri edzina trompo 

de Dogler kaj lia stranga duelo, la kortuŝa vartado kaj redono 

de I’ trovita infaneto, la terura animstato de Johano, kiu devas 

surscene ludi komedion dum familia katastrofo Jus trafis lin, ne 

forgesante la okazoj militaj aŭ malliberejaj.

Leganto tuj sentas, ke la verko ne estas traduko kaj ke 

majstras la lingvon ia aŭtoro. Multaj frazoj tion pruvas; jen 

nur tri ekzemploj: .La rondeta vizago, kies vangojn karesis rugaj 

la frumatena vento. — Li detranĉis grandan pecon el pano, kies 

koloro similis al la humo en kiu ĝi kreskis en sia tritika periodo. — 

La nokto silentis. Ĝiaj malgrandaj lampetoj palpebrumis dorm

eme inter la blankaj nuboj.* Ankaŭ rimarkinda estas, ke humoro 

kaj sprito miksiĝas en okazoj Cefe malgajaj, ke paradoksoj ne 

mankas Jen Dolŝki la virinmalamiko disputante kun militkapt

itoj ine vestitaj antaŭ teatra prezentado ekkrias: .La virinoj, 

ankaŭ virseksaj, estas abomenindaj kreitaĵoj.“ Cetere ankaŭ li 

poste diros: .La virina logiko estas ĉiam ĉarma, kvankam tre 

erara.*

La stilon mi do laŭdos ĉar tute adaptita al la verko, facila, 

vigla, tre esperanta. Pri nemultaj vortoj aŭ formoj (premiero, 

satisfakcio, ekspedi sin) oni povus diskuti; sed ia ĉefa farebla 

riproĉo iras ne al la aŭtoro sed al Ia korektintoj, kiuj lasis tro 

da preseraroj kaj la la eldoninto, kredeble ankaŭ viktimo de 

malfacilaj cirkonstancoj, ĉar li domaĝis ia paperon; tia verko 

meritus preson per pli granda literaro kaj sekve pli ampleksan 

formaton.

Kreskante laŭ nombro, la esperantista popolo havas devon 

sukcesigi romanon, kiu kune posedas nedubeblan intereson, bonan 

stilon, k<ij samtempe skizas aŭtentikan pentraĵon pri dummilita

epoko.
*

En Esperancie Dokumentaro eldonita de Internacia Centra 

Komitato de la Esperanto-Movado (Sidejo: Genfeve) aperis la ofi

ciala raporto pri la Deksepa Kongreso. Ĝ i entenas la protokolon 

de I’malferma kunsido kun la paroladoj de S-roj Stettler, Oltramare, 

Privat, Desgouttes kaj S-ino Morris, protokolojn de I’ labora kaj 

ferma kunsido, financan raporton, statistikon, kaj anekse, represitajn 

i el la kongresa libro la raportojn de oficialaj institutoj, C. K., 

K. R., L. K. kaj Akademio.

Okaze de I tria Iberia Kongreso estis eldonata luksa kongres

libro, kies ĉela parto estas gvidilo pri Andaluzio, kun multaj 

belaj bildoj. Dua libreto, ankau kun fotografajoj donas impresojn 

kaj raportojn pri la sama kongreso. Malofte nacia kunveno 

estis ĝis nun anoncita kaj priparolita per tiaj belaspektaj presadoj.

*

S-ro Pizzi verkis poemon: „En la mondon venis nova sento" 

uzante la ritman senriman dekunusilaban verson tiel ofte trov

eblan en klasikaj verkoj. Sekvas seso da poezioj kun religia 

tendenco kaj psalmo. La tuto estas bone verkita kaj eldonita.

G. S.

Novaj libroj.

\ iktimoj. Romano el la vivo de siberiaj militkaptitoj. Julio 
Baghi. 1925.

Eldono de Ia Hungara Esperanto-Instituto, EtHvtis-utca 3, 
Budapest VI.

162 pagoj, 12X16 cm. Prezo: 25000 kr. hung.
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En la mondon venis nova sento. Poemeto, katolikaj poezioj 

kaj psalmo. F. Pizzi.

Eldonejo A. Paolet S. Vito al Tagliamento, Italio.

24 paĝoj, 15X22 cm. Prezo: 2 lir ital.

Gvidlibro de la ill-a Iberia Kongreso Esperantista. Kordovo, 

IO— 12 majo 1925. Kongreslibro, samtempe gvidilo tra 

Andaluzio.

42 (-j- 34) paĝoj, 14X21 cm.

Raporto de la IH-a iberia Kongreso Esperantista. Impresoj 

kaj raportoj. Aldono al ia kongreslibro.

42 paĝoj, 14X21 cm.

Eldonitaj de la Organiza Kongresa Komitato, Kordovo, 1925.

Esperanto Nyelvtan. (Esperanto-gramatiko). Kezdi» tan!olyamok 

sz£mdra. Ii Javitott Riadis. 1925.

Magyarorszdgi Lszperantista Munkdsok. Budapest IX, 

Marton-u.

96 paĝoj, 11X15 cm. Prezo ne montrita.

Deksepa Universala Kongreso de Esperanto. Genfeve, 2 — 7 

augusto 1925. Esperantista Dokumentaro. 1925.

Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado, 12 

Boulevard du Theatre, Genfcve, Svislando.

48 paĝoj, 1672 X  25 cm.

Kataluna Antologio. Kompilita de Jaume Grau Casas. Barce

lona 1925.

416 paĝoj, 15V8X22 cm.

Esperanto I: Sprachlehre — Esperanto II: Obungsstoff von

Proi. Dr. Joh. Dietterle, Leiter des Esperanto-Instituts lUr 

das Deutsche Reich.

Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig, Esperanto-Abteilung.

I. 44 paĝoj, II: 38 paĝoj, 14l/aX22 cm. Prezo: po 0,90 Rm.

Respondoj al kontraŭreligiaj paroloj de M**™ de Sĉgur. Laŭ 

la germana traduko de P. Henriko Millier, esperantigis D-ro 

Adolta Halbedl. 1925.

„Styria* Universitata Presejo kaj Eldonejo, Graz.

212 paĝoj, 12V2^ 19 cm. Prezo: 5 austr. Sii.

Metoula-Sprachfiihrer Esperanto von Karl Stache, Dipiom- 

handelslehrer.

Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, Berlin-SchOneberg. 

128 paĝoj, 8 X  13l/2 cm.

Kompletny Podrecznik, Jezyka Miedzynarodowego Esperanto. 

Kompleta Lernolibro. Dua eldono, korektita kaj plenigita. 

Leo Turno. Krako» 1926.

NaklademTowarzystwa Esperanto,Leopold Dreher, Krakow 37, 

Starowisina.

68 paĝoj. 11 Va X  16 cm. Prezo: I zi.

Teritoria Tribuno de IJEA-Delegitaro en Ĉeĥoslovakio. N-ro I.

I. X I. 1925. (Aperas laubezone.) Redaktoro kaj eldonanto 

Otto Sklenĉka, ĉeldelegito de UEA, Hradec Krdlovĉ.

24 paĝoj, 12X16 cm.

Ne hezitu
sendi jam hodiaŭ vian realigon por 1926. 

Se vi volas akiri valoran legajon

aliĝu kiel

Subtenanto!

Popola rimedo kontraŭ Ia ordinara malvarmuma febro.

Oni rompu ireŝan ovon kaj deSiru pecon da maldika membrano 

kiu estas inter la Selo kaj Ia blanko. Tiun membranon oni metu 

ĉirkau la malgranda fingro de la maldekstra' mano. Se dum 

ia nokto tiu fingro doloros, la malsanulo povas esti tute certa 

ke lia febro estos malaperinta. La scienco eltrovis, ke la freŝa 

ovblanko enhavas ian substancon, kiu estas kvazau veneno por 

ia homa sango (ne por la stomako). Tiel oni povas kompreni 

la strangan doloron de la fingro kaj la resanigon, pro la ova 

membrano.

Kvanto de diamantoj en la mondo. Hindio produktis ĝis 

la XVII» jarcento 2000 kg da diamantoj. Brazilo havigis 2500 kg 

da ili, de la 1723 ĝis la 1870. Produktado de diamantoj en S.- 

Afriko de la 1870 ĝis nun estis 34.000 kg. En la mondo do 

ekzistas nun pli ol 40 000 kg da diamantoj, kiuj estas foruzataj 

en la vitra industrio, sed pleje por fabriki la juvelojn, ĉu novajn, 

ĉu malnovajn. Parto de diamantoj servas por la spekulado, Car 

ili ne detruigas kun la tempo kaj pezas malpli ol oro. La kruda 

valoro de la tuta provizo da diamantoj estas proksima al unu 

miliardo da orfrankoj, dum la valoro de tuta oro, ekzistanta en la 

mondo, estis samtempe ĉirkaŭ 70 miliardoj da orfrankoj. (Lau B S.)

La plej potenca lokomotivo en la mondo estas konstruita 

en Usono, por la Virginia lervojo. Ĝ i estas elektra, tanga 45 m, 

peza 637 tunoj, forta je 7125 Cevalpovoj Fakte ĝi konsistas en

3, veturitaj kunigitaj. La elektra forto kiu gin movigas atingas 

22000 voltojn.

Unua fervojo estis inaŭgurita 27 septembro 1825, do antaŭ 

100 jaroj, en Anglujo, inter Stockton kaj Darlington. Lokomotivoj 

por tiu lervojo estis konstruitaj sub gvidado de Iama George 

Stephenson. Ili havis po kvar radoj, havigis (orton de IO Ceval

povoj, pezis 6 tunojn kaj povis .kuregi* kun rapideco de 13 km hore.

Postm ilita malfarado En junio 1919, la militkaptitaj 

germanaj ŝipoj estis subakvitaj per la patriota Sipanaro, en la 

golio Scapa Flow. Nun, la brita marestraro komisiis al la granda 

firmo, Cojc and Danks en Londono, eltiri la Sipojn el la maro, 

ĉar ili embarasas la golfon. Flosanta doko, kun aeropumpoj, 

tanga 66 metroj, servas por tiu grandioza operaciado. Unue oni 

elmarigas torpedSipojn. Estas interesa fakto, ke la ŝipoj aperas 

el la marfundo nerekoneblaj: ferdeko, kanonoj, flankoj, ĉio estas 

kovrita de surkreskintaj algoj, muskoj, konkoj! Oni disfamis 

interalie ke en unu Sipo estis trovitaj kvin skeletoj de la oliciroj. 

El 26 torpedŝipoj jam estas eltiritaj 14. En la 1926 oni komencos 

eltiri krozŝipojn Hindenburg kaj Seydlitz.

Aerorekordoj. Piloto Arrachart kaj ingeniero Carol suk

cesis traflugi 7600 km., en 3 tagoj, sur aeroplano .Potez* kun 

motoro 450 Ĉ. p. La 10-an de aŭgusto iii Uugis 12,30 h. de 

Parizo ĝis Konstantinopio (halto en Belgrado). La 11-an ili 

aeriris de Konstantinopio ĝis Moskvo, en l i  h.(haltoen Bukureŝto). 

La 12-an ili flugis 14,30 horojn de Moskvo ĝis ree Parizo (haltoj 

en Varsovio kaj Kjobenhavno). Du aliaj aviadistoj Drouhin kaj 

Laudry flugpromenis senhalte, t. e. ne alterigante, dum 46 horoj, 

en vojo de 4400 km.

Parko Nacia Hispana, Iau ekzemplo de Ia Usona kaj Svisa, 

ekzistas en Pireneoj, ĉe la franca limo, apud fama cirko Gavarnie, 

en vata de /frazas. Speciala komisiono administras tiun sovagan 

angulon, kie la virga naturo ne estas tuŝita de Tindustrio, kulturo 

kaj turismo. Tie altas gigantaj praarbaregoj, tie vivas lastaj 

montokaproj kun spiralaj kornegoj, kaj torentoj murmuras en 

majesta silento. Pro la tre mallacile vojo de I’ hispana flanko 

la vizitantoj preteras penetri en la Parkon el la cirko Gavarnie, 

tra Boucharo, Or dessa, Tozal.
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TRA LA MONDO ESPERANTISTA

TRA LA FAKOJ.

Ŝufakuloj.

Por kolekti materialon pri la nuna stato de la Su-industrio 

kaj -komerco tutmondaj mi alvokas la afablan kunlaboron de 

ĉiuj ŝufakuloj esperantistaj, ĉa r per la sukceso de mia enketo 

mi volas pruvi la praktikan valoron de Esperanto al oficiala 

organo mi esperas pri vigla kunlaboro. Mi bezonas informojn 

kiel eble plej detalajn pri:

t. ia nuna stato de la $u*industrio en la diversaj landoj,

2. la evoluo de la industrio depost la mondmilito. Komparo 

de la farado, eksporto, importo de diversaj artikloj hodiaa 

kaj antau la milito (precipe en la transmaraj landoj),

3. reklamo de ^magazenoj (se eble kun afido} kaj gazet

anoncoj),

4. Fakgazetoj kaj .^modgazetoj ilustritaj

ktp. ktp.

Skribu pri ĉiu interesa kiun vi scias.

Mi dankas antaŭe al miaj kunlaborantoj kaj restas je ilia 

dispono por reciprokaj servoj. Rekompencon mi ne povas pro

mesi sed donos se iel eble. Pri la sukceso mi raportos.

L a  a f e r o  u r g a si

Emsi Wiener, del. UEA,

Meissen a. E. (Germanio), Rauhentalstr. 2.

2.

Kooperativa movado.

Ni ricevis Almanakon de la .Centra Asocio de Konsum- 

Kooperativoj* por la jaro 1926, kiu, krom multaj interesaj sta

t is t ik a j, enhavas bonan informan 5-pagan artikolon pri Esper

anto kun lina indiko de lernolibroj, adresoj ktp., skribitan per 

S-ro J. Zavvada.

Ĝ i tuŝas la aferon de I’ neceseco de fondo de kooperativa 

Jurnalo esperantlingva kaj alvokas la kooperativistojn al studo 

de lingvo internacia. Konsiderinte, ke Ĉi tiu almanako estas 

presita en preskaŭ 5000 ekzempleroj, legata en tuta Polio, ni es

peras bonan efikon de ĝi por la disvastigo de Esperanto en la 

multnombra anaro de polaj kooperativoj (5800 konsumkoopera

tivoj kun ĉirkaŭ I miliono da membroj), kaj rekomendas similan 

vojon de propagando al alinacianoj.

Strange estas, kiel la celo; de la Rotary respondas al niaj 

propraj celoj. Oni jugu laŭ tiu resumo:

I. Pli bone koni unu la alian.

Perfekta akordigo, bonvolo kaj internacia paco pere de 

sincera amikeco inter la aferistoj kaj la profesiuloj unu

igitaj de ia idealo de Rotary: .H e profits most who serves 

bcst“ ..Service above self“ — .Tiu plej profitas, kiu plej 

servas- —

3. Plifaciligi kaj disvastigi la rilatojn inter Rotary-anoj de la 

tuta mondo.

4. Submeti tiun interprofesian solidarecon al la severaj re

guloj de moraleco,

5. Laŭ la tempo kaj la mono, kiun oni disponas, interesigi 

pri sociaj demandoj.

Fondita la 23-an de februaro en Chicago ia unua Rotary 

Klubo naskis impresigan movadon. Nun ekzistas en la tuta 

mondo preskaŭ 2000 kluboj kun pli ol 120.000 membroj.

Tiuj membroj povas esti Komercistoj, industriistoj, bankisto, 

advokatoj, verkistoj ktp., sed notinde estas, ke en ĉiu klubo 

estas akceptebla nur unu membro de la profesio aŭ metio kon

siderata.

Politikaj aŭ religiaj diskutoj estas malpermesataj.

La Rotary Internacia estas jam, dank’ al la nombro de siaj 

anoj, ilia kvalito kaj la diverseco de iliaj naciecoj, atentinda 

forto, kies disvolvigo povas utile servi internacian pacon.

Mi sincere esperas, ke la bona semo dc S-ro Andrĉ Baudet 

ne perdigos, Ĉar li kaptis la atenton de ia Rotary’anoj en Parizo. 

Esperanto kaj Rotary Suldas al si mem atentan studon pri la 

laboro, kiun ili povas entrepreni kune, pri la helpo, kiun ili 

povas doni unu al la alia.

Georges Warnier,

Prezidanto de la Esperantista Grupo Pariza.

Rotary-kluboj.
s

Inter la internaciaj organizaĵoj, al kiuj Esperanto povas al

porti gravan helpon, staras ĉe Ia unua vico potenca sed ne tre 

konata asocio nomata .Rotary Internacia'.

La 25-an dc novembro S-ro Andr£ Baudet, ĉiam preta por 

doni al nia movado la apogon de sia alta situacio ĉe la Komerca 

ĉambro en Parizo kaj S-ro Paul Degon, pioniro de Esperanto 

inter la juristoj, Ceestis kun mi Ia semajnan taglongon de ia 

Rotarv Klubo de Parizo.

X II. In te rnac ia j Esperantista j F lo ra j Ludoj
23—25 m a jo  1926 e n  S a n ta  C o lo m a  d c  F a rae » .

La Komitato de la Floraj Ludoj invitas ĉiulandajn verkistojn 

partopreni la konkursojn kiujn ĝi organizis okaze de tia festo,

nome:

Ordinaraj tem oj:

Originalaj tekstoj

1. Originala versalo kantanta amon.

2. Originala ama verko en prozo.

I.

Tradukitaj tekstoj

Traduko de la kataluna versalo .Les Noces de I*Alosa i 

el Llessami* el Melcior Font.

2. Traduko de la kataluna prozajo .Cam inar amb la Lkma“ 

el Prudenci Bertrand.

A l la gajnintoj de la kvar ĉi supraj temoj oni donacos ek

zempleron el la .Kataluna Antologio” kaj belan honoran dip

lomon. A l la plej bona verko el la kvar oni aljuĝos la Naturan 

Floron kaj la rajton elekti Reginon de la festo.
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Eksterordinaraj temoj:

Ili konsistas el 27 temoj proponataj de diversaj institucioj, | 

esperantaj grupoj kaj privatuloj, kies temoj estas jenaj :

Temoj difinitaj:

„lnterna ideo de E s p e r a n to Premio: 100 pesetoj.

^Fideleco al la Fundamento de Esper anto"'. Premio: 75 

„Temo rilatanta al UEĥ“. Premio: 100 pesetoj.

Naciaj societoj en K. R. kaj fakorganizoj.

Konforme al § 7 de la Organiza Statuaro nia komitato 

prenis sur sin Ĉiujn eksterajn laborojn de K. R. Ni do petas, 

ke Ia anoj de K. R. kaj la fakorganizoj interrilatu kun nia ko

mitato pri ĉiuj propagandaferoj ktp.

C irkuleroj.

Fine de decembro ni dissendis du cirkulerojn al Ĉiuj naciaj

fak organ:« - -- y --- M ------ | J «k*

„ Versato au proza jo  plej bone kantanta la naciajn glorojn"  ! k*uzo ne ricevis la cirkulerojn, bonvolu tuj sciigi nin. Ni ankaŭ 
Premio: 100 pesetoj. ' • • • • .....................

„ Temo patrujama.“ Premio: 25 pesetoj.

,,La malmoraleco ĉe la virina vesto/4 Premio: 25 pesetoj.

petas pri afabla rapida sciigo de eventualaj adres-ŝanĝoj.

Korespondantoj.

Ni estos tre dankemaj pri sciigo de adresoj de samideanoj,

"Plej bona verko priskribanta la Kastelon, Ermitejon, Turon Planas k'U) pcr jara pago d® 100 sv' Ir- Povus dcziri ,ari2' k°respond-

ktp. de Farnos “ Premio: I sterlinga funto. f n!°J de C K' G|S 31 dcccmbro la sekvantaj samideanoj
farigis korespondantoj (laŭ aliĝdato);

ktp. de Farnos “ Premio: I Sterling

Graveco de la fizikaj kvalitoj de la akvoj akraiotermaj, radio

aktivaj, rilate al la aktivecoj kaj efikoj de tiaj akvoj, spe

ciale koncernante la fiziologian kaj terapeŭtikan efikon 

Premio: 100 pesetoj.

,,Plej bona traduko de versajo de la fama kataluna poeto Joan 

M a r a g a llPremio: 50 pesetoj.

„Temo pritraktanta la muzikverkadon kaj kor kreadon de la el la „  ° ar^ " ‘Ci,y „
„  - . v f v  . . . , - S*ro D-ro H. flrnhold, Dr«»d«n
pasinta AI A-a jarcento kataluna muzikverkisto ClavĜ . 12. s-ro D-ro E. Loih. planite 

Premio: 50 pesetoj.

«Pri paco kaj amo“. Premio: 25 pesetoj.

"Esperanto kaj R a d io fo n io Premio: 50 pesetoj.

1. S-ro D. Buchanan, Hotheaay
2. S-ro Koogecu Ni&imura, Ajabe
3. S-ro Ttj*o Eiaaki, Fukuoka
4. S-ro J. Horai, Vaumarcus
5. F-ino G. Wi( kham, Si. Basile
6. F-ino Offarhaua, s’Grrfvenhage
7. S-ro J. Mangada-Rosanan, Madrid
8. S-ino R. VVeinberg, Krakri*
9. F-ino E. M. Millier, Leak
10. S-ro D-ro Crowl«y( Welwyn-

13. S-ro Dalli Dalmau, Barcelona
14. S-ro D-ro Vogt, Stuttgart
15. S-ro v. Frenckall, Dresden-/A.
16. S-ro J. Mere hani, Sheffield
17. S-ino A. Morris, New-York
18. S-ro E. L e g r a n d ,  Monti;video
19. S-ro D-ro Fulda, Barlin
20. S-ro Ed. Stettler, Barn
21. S-ro B. K Ati, Leipzig
22. S-ro Chai. H. Edmond*, Welwyn- 

Ciarden-City
23. S-ro J. J. Boutwood, baltinga
24. S-ro A. J. Adama, Kaatinga
25. S-ro Chii. M. Cather, Port-Said

• Vojago tra Usono.

Nia eminenta samideano prof. Bovet, fama scienculo, pro

fesoro de pedagogio, psikologio kaj direktoro de la mondlama In
A  A  m  A  M  M .  w

■ o  w g ---- ^  ^  ^  i  w  v  v  i u  a  b  f  a z i  i  u  i u i  i  I U  J i a

"Originala aŭ tradukita scienca studo pri la eltrovo de la radioj X stituto J. J. Rousseau, komence de januaro enŝipiĝis por trimonata
/ D  ̂  _____ _ I - A l .  I  li t \ * t t f  A  a « T  a . . - __
(Roenlgenologio).“ Premio: 100 pesetoj.

Temoj nedifinitaj t. e. laŭvolaj:

vojaĝo tra Usono por sekvi inviton de la Rockfeller Instituto. 

Kiel ni jam sciigis per cirkuleroj al ĉiuj usonaj grupoj kaj 

_  # delegitoj de UEA, prof. Bovet dankinde montris sin preta, helpi
Dekses temoj lauvolaj kun premioj de 75, 50 kaj 25 pesetoj nian movadon, se prezentigos okazo por tio. Proi Bovet ĉefe 

kompletigas la liston de eksterordinaraj temoj, kies premiojn vizitos la grandajn urbojn New-York, Boston, Philadelphia 

oni aljuĝos al la plej bonaj verkoj, ĉu versaj Ĉu prozaj, kiuj Washington, San Francisco k. a. Li parolas angle kaj Esperanton
prezentiĝos al la konkurso de tiaj temoj.

Kondiĉoj por partopreno.

La verkoj konkursonta] devas esti verkitaj en bona Esper

anto kaj ne ankoraŭ eldonitaj aŭ anoncitaj.

publike. Invitoj por paroladoj kaj vizitoj bonvolu sendi al lia adreso: 

Prof. P. Bovet, p. a. S-ro D-ro Rumi, b i Broadway, New-York-City.

Rondvojaĝo de S-ro Andreo Ce, sekr. de C. K., en Britlando.

La propagandvojaĝo de S-ro Ce tra Britlando finis la 18 de-

1 _ r • . • . .. , , . u  . . .  a .  cembro. D e  novembra mezo nia sekretario sinsekve paroladis en la

sekretario u F t a a ^  T ° "  v '  , T  r  ' 7?  Sekv" " 'ai urboi: (3 P e ta d o j) ,  Sheffield (2 pm i-
^ H , ' f i  iosfP Ventura, str. Creu, 75, adwj)i Birmingham, Boumevill., Coventry, Birmingham, Chelten-

Terrassa) akompanata) de lermaa koverto kta surhavos a saman ham white Sib| paroladoj), Tonbridge
devizon ka) entenos la nomon kaj adreson de la verkinto. Ciu A . I  K

sendinto bonvolu konservi kopion de la manuskriptoj. Temp- sukc« ‘ ĉ 7  ™ v  ^ 1  . T “°  “ ‘“ unik*
limo por akcepto de verkoj: 15 februaro 1926. ■ C‘ S° ' G ‘ gr" V'  h* 'P’5 PUbl'k" n ProP“t!»ndon «n Britlando,

kiel ankaŭ pruvas al ni arego da longaj artikoloj ricevitaj. Ĝi: i ----  «-------- —  —  UM a i  u n u i u j  n c a v i i a j .  Vi

La Komitato publikigos la verdikton per ..Kataluna Esper- samlavore influis ia internan vivon de nia brita movado kaj es
antisto“ kaj per aliaj esperantaj gazetoj.

Eventuala aljuĝo de subpremaj nur signifas honoran men

cion.

perigas fruktodonan rezulton.

Meze de januaro S-ro Ĉe sekvos inviton de la Centra Dana 

Esperantista Ligo kaj poste reirante al Genfeve haltos ankoraŭ 

La juĝontaro konsistas el la sekvantaj S-roj: D-ro Edmond en urboj en Nederlando kaj Belgujo.

Gazeta statistika 

Ĝis finigo de tiu statistiko alvenis por monato decembro 

artikoloj en sekvantaj lingvoj:

t a n g l a
franca

Privat, prezidanto; Joseph Berger, Artur Domenech, Josep 

Rosselld, Josep Gener, Josep Ventura, sekretario.

In te rnac ia  Centra Kom itato  
de la Esperanto-Movado
Sidejo: 12 Bd. du Theatre, Genĉve

Adreso por k o re s p o n d a j.

Ni petas, afable atenti pri tio, ke ĉiu oficiala korespondado 

de nia komitato estas farata de nia sekretariejo. Ciuj korespondaj 

do devas porti la supre indikitan adreson. Ni tre petas ne adresi 

al personoj (krom privatleteroj), sed simple al nia komitato.!

ĉ e ĥ a ..........................................
germana (Svislando) . 
germana (Germanujo, Aŭstrio)
h i s p a n a ...................................
i t a l a .........................................
kataluna . . . .

41
18
7

19
29
3
7
I

norvega ..........................................  2
p o l a .........................................................
po rtuga la ..........................................2

entute 131 en IO lingvoj.

_  . . . ! Ni P*tas ,a gazetar-servojn en la diversaj landoj afable sendi
Oni ankau ne sendu al ni sendaĵojn, destinitajn por UEA, j al ni siajn monatajn ciferojn por ebligi pli korektan statistikon.
• a i  («a K  t* mm*» i « . i  ̂  i .

Rob. Kreuz, Gen. Sekretario.
ĉar nia laboro estas tute apartigita.
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UNIVERSALA
E S P E R A N T O - A S O C I O

OFICIALA INFORMILO.

Celu s IU*vastigi la uzadon de la Intarnacia helplingvo Esperanto. - Plifa
ciligi la tiuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn inter la homoi, sen diferenco 
pri raso, nacieco, religio aO linguo. -  Krei internaciajn servojn uzeblaj de iiu j 
homoj, kies intelektaj aŭ materiaj Intereso) celas trans la limojn de illa genta aŭ 
Ungoa teritorio. — Kreskigi Inter siaj membroj fortikan senton de solidareco kaj 
disvolvigi Ca ili la komprenon kaj estimon por fremdaj popoloj. — UEA kunigas 
la samideanojn, kiuj per la forlo de sia nombro kaj la utiligo de la Zamenhofa 
lingvo volas pruvi al la mondo, ke Esperanto olvas, taugas kaj progresas.

Servo) s Ciu membro raitas peti informojn de la Delegitoj, uzi la servo/n 
de la Asocio, senpage ricevi la Oficialan Jarlibron kaj la dokumentojn rilatajn al la 
kalegoria de membreco.

Abonanto I
K o tizo !: Oficialaj presoj «n «vilaj orfrankoj. Membro (M) 5 Fr. Membro 
mio IMAI 12.50 Fr. Membro.Subtenanto (MS| 25Fr. La MA kaj MS riceva» 

tensaton. — Membro-Dumviva neavanta la gazeton kun Ciuj oficialaj dokumentoj j 
JOO Fr. oro. I Partopagoj trijaraj po 100 Fr., sed neniu nacia prezo kiel «e aliaj 
membro-kategorio). - Naciaj prezoj por M, MA, MS:

Albanio: Ital. Liroj: 12, 30. 125; Argentino: P.oro: 3, 7,5, 15; Australia 
Sli. 5. 12ife, 25; Austrio: Sii. 5,12,50.35; Belgio: Fr. 12, 30, 100; Brazilo: 
Milr. 5, 12,50 35; Britlando: Sii. 5, l2|6, 25: Bulgario: L. 100, 200. 750; ĉefio- 
a lo va k lo : Kr. 25, 50, 160; Ĉlnlo: Ar*, dol. 1.50,4.-, 8.- ; Dantnarko kaj lalando: 
Kr. 5, 12,50, 25; Batonio: Mk. 200, 500. 1800; Finnlando. Mk. 25, 60. 200 
Francio: Fr. 12,30,125; Germanio: Mk.or.4,-, 1O.-.20; Greklando: Or. 50.100325; 
mapanto J  Pe». 6. 15. 35; Hungario: Kr. or. 5. IO, 25; irlando: Sii. 5, 12 6, 25: 
Italio: L. 12, 30. loo, Japanio: J. 2,50, 6,25, 12,50; Jugoslavio: D. 40. loo, 280: 
Latvio: L. 4. IO, 25; Litovio: L. 8. 20, 50; Nederlando: Q. 2.50, 6.25. 1 2 ,5 0; 
Norvegio : Kr. 5, 12,80, 25: Pollando: Zlot. 7,50, 15. 45; Portugalo: F.sk. io, 40. 100 
Kumanlo: L. 120, 300, 800; Svedlando: Kr. 4, IO, 20; Svislando: Fr. 5. 12,50.25; 
Turkio: P 120, 300, 800; U. S. A., Kanado, Kubo, Centra Ameriko: Dol. I. j  

2,50. 5, — hi aliaj landoj oni pafu laŭ la oficiala prezo en svisaj frankoj (ora valoro)

La helpmembro) | HM | estas kategorio kreita favore al jenaj landoj kun tr* 
malalta monturno: Aŭstrio: Sii. 1,50; Bulgario: 50 L.; Germanio: RM UO; Huo- i 
Kario: Kr. or. 1,50; Pollando: Zlot. 1,50; Rumanio: L. 40 La helpmembro! «tua» 
ciujn rajtojn «Kapta la ricavon de la jarlibro kai patato.

« , ■*'* Entreprenoj de UEA {komercaj firmoj, societoj k. t. p.) pagas jare la 
oficialan aŭ nacian prezon kiel la MA. La Entreprenoj rajtas presigi tekston de 40 
vortoj en speciala parto de la jarlibro kaj rajtas uzi la servojn ile informpetadc. |

Esperantistaj Krupoj ne povas ellifti kiel membroj aŭ entreprenoj.

Cc*"S r!,0tl(J e ,o : " i  Bo‘& 2 f d du Thoire. Ganto* (Svislando) -  Bank-
2* SortfM de Bangua Suisse, Genova. — Svisa Poŝtĉeko i. 2310. -  Poŝtĉeko

,f £ (£ * P*r*£Z Z 2 l Wi'2' Ko?'° 105439 -  K ***»  •" êhoslovakio, 
No. 79236, Praha. — Poŝtĉeko en Franclando: No. 221 76, Lvon. ~ Poŝtĉeko en
Germanio: No. 90859, Frankfurt am Main. -  Poŝtĉeko en Pollando: No! 190576
Wars.\ t

Subtenan.oj. — Ni -atentiga < ke Ia kotizo de Subtenanto 

generale estas 25 Frk. svisaj, do la oficiala prezo. Pro praktikaj 

kauzoj la nacia prezo ne ĉiam eksakte korespondas kun ĝi. 

La kotizo de MS por francoj nun estas 125 Frk. fr.

Novaj delegitoj:

Adony, Hungario, Fej^r. D. S-ro Lajos B6lint, Direktoro de sparkaso.

j Bytouchov, Ĉeĥoslovakio, Bohemio. D. S-ro Josef Maiy, fabriklaboristo, No. 5i 
Bytouchov, pollo fteky u Semi!.

Chrxanow, Pollando, Ma lopo ska. O. S-ro Jakob VVeinberger, Lingvo-instruisto, 
Sokola.

j Grosttraming, Akstrio, Steyr. D. F-ino Sophie Cipera, Instruistino.

Morsham, Britlando, Sussex. D. S-ro Fr*d. Goodlie, komercisto, Lam!ey Lodge, 
Warnham Koad.

Kloster, ĉeĥoslovakio, Bohemio. D. S-ro Richard Thomi, instruisto,
Kloster b. Neubistritz.

Ko&cierzyna, Pollando, Pomo rze. D. S-ro Edmund Fethke, redaktoro, Redakcia 
„Pomorzynina“.

Manila, Klipinaj Insuloj. D. S-ro Garcia y Nosas Simeon, advokato,
357 Str. San Marcelino

Merkino, Litovio, Distr. Alita. D. S-ro Jakovo Zmudskis, instruisto,
Nernumaiĉio g-ve 6

Miksta!, Pollando, Wielkopolska. D. S-ro Stefan Bieganski
YD. S-ino Janina Bieganska, Mikstat Pow. Ostrzesz6w.

Norwatk, Usono, Connecticut. D. S-ro Robert Schmitt, desegnisto kaj artlaborista, 
Silverman*.

Pohorelslta Maia, ĉeĥoslovakio, Slovakio. D. S-ro Ernst Kracsun, Ingeniero,
Mannesman-Koburg-Werke.

Purmerend, Nederlando, N. Holland. D. S-ro P. Groenhart, lernejestro, Purmar.

Rati bur, Germanio, Silezio, li. S-ro Klemens Wieczorek, Fervojoficisto, 
Marienstratie 72.

Hecht, Persio, Gitano. D. S-ro Hajji Sejd Mohamed Reuhani, bienposedanto, 
Badellah.

Rohrbach, Saar. D. S-ro Ludwig Luckenbiel, Librotenisto, Ĉe „Samag.u

Selo Solotvina, ĉeĥoslovakio, Subkarpata Rusio. D. S-ro Cyrill* PaH2ek, 
limimpostgardestro. Selo Solotvina, pollo Akna Slatina.

ly n  nad Vltavou, ĉeĥoslovakio, Bohemio. D. S-ro VAclav Pechoĉ, oficisto. 
Masarykova tttda 21.

\ redei!, Germanio, Westf. D. S-ro Konrad Cypionka, Urba kasisto, Vreden 
bei Miinster.

\ rhnlka, Sudslavio, Sinvunda. D. S-ro Mirko Krieman, Farmaciisto, Lekanta. 

VD. S-ro Franjo loango!» Librotenisto, Vrhnika 72.

VVandsbek, Germanio, Schleswig-Holstein. D. S-ro Fr. Anton Gerstner, Instruisto, 
Oclmiihlenweg 66.

Zita, Ĉeĥoslovakio, Moravio. D, S-ino Anna Hrhlĉkovd, Masarykovo oAmisU 27. 

VI). S-ro Eda KrtmAF, mekanikisto, Kotdrova ui. 750,

A v e r to . — NI r ic e v is  p le n d o jn  k o n t r a ŭ  c e r ta  

N ik o la  I l le v  K u t ln ĉ e v , e s p e ra n t is to  e l S h u m e n  

(B u lg a r io ) , v o j a n t a  e n  N e d e r la n d o , D a n m a rk o . 

G e rm a n io  k a j S v is la n d o . S ub  d lv e rs a j p re te k s to j 

li p r u n te p r e n is  m o n o n  k a j ne  re p a g is . Ni a te n t ig a s  

ke d ir i ta  s in jo ro  ne  es tas  k a j ne  e s tis  a n o  d e  UEA. 
La C. O. In fo r m ilo n  p r i II.

f ranca PoStĉeko. — Ni informas niajn Delegitojn kaj

membrojn en Franclando pri la malfermo de poŝta Cekkonto.

Oni povas de nun pagi al tiu-ĉi konto. Adreso: Bureau des

Chfcques postan*, Lyon, Compte 22176, Universala Esperanto- 
Asocio, denive

Helpmembro). — Pro falo de la pola monkurzo ni decidis 

akcepti helpmembrojn el tiu-ĉi lando, Kotizo: 2,50 zi. Help

membro rajtas ricevi membrokarton, uzi la servojn kaj enpresigi 

unu anonceton pri korespondado en .Esperanto-, sed ne la jarlibron.

Polaj Kotizoj. — Pro la kunfalo de la pola mono ni devis 

Sanĝi la lavorprciojn Iau jena tabelo:

Helpmembro (HM) . . . 2.50 zlotoj

Membro (M ) ............................7 50 ,

Membro-Abonanto (MA) . 15,— .

Membro Subtenanto (MS) . 45,—

ŝ a n ĝ o j .

Bern, Svis!ando. VD, S-ro Robert Boliiger, bankoficisto, Lentulusrain 18.

Borohrddek, ĉeĥoslovakio, Kostelec n. Or lie i. D. S-ro Josef Koubek, fervojoficisto

Boumemouth, Britlando, Hampshire. D. S-ro Edward Glyn Worthington, 
eks-ĉefpo$testro, Territet, Ken Road.

Bucure&t), Rumanio. VD. S-ro Ernest Gunui, prokuristo, Parcul Cornescu A. 12.

Buffalo, U. S. A. New York. D. S-ro Donald E. Parrish, 15 Laurence Piace.

VD. S-ro Joseph Gianfranceschi, Kuracisto, 610 Niagara Str.

Denver, U. S. A. Colorado. D. S-ro Walter August Buchheim, instruisto,
1435 Race Str.

VD. F-ino Adelaide M. Sharp, Oficistino, 1851 Logan Str.

(iopplngen, Germanio, iirt. D. S-ro Otto Abele. Financa oficisto, Kleberstrafte 9.

Innsbruck, Akstrio, Tirolo. D. S-ro Heinz Bederlunger, bankisto, Herz. Friedr, Str. 17.

VD. S-ro Roland HUhbacher, bakisto, Bildgasse IO.

Ipswich, Britlando, Sufiolk. D. S-ro F. Douglas Murphy, bankoficisto,
35 Stradbroke Road.

Kalserslaulern, Germanio, Bayern. D. S-ro Richard Hauber, Notareja sekretario, 
Am Alberichsberg 17,

Narva, Estonio. D. S-ro Karl Kultman, bankoficisto. Eesti pank.

VD. S-ro Oskar N6n, vicdomestro, Postkontor.

Rakospalota-Ulpest, Hungario. D. S-ro lstv*n Kiss, Oficisto, Imre-u. 32.

Rriwno-Wolyn, Pollando. D. S-ro Berko Burak, Instruisto, UI. Cicha 6.

VD. S-ro Jankiel Zylbersztejn, Str. Slovackiego 14.

St. )oachinistal-J&chymov, Ĉeĥoslovakio, Bohemio D. S-ro Ernesto Polivka, 
instruisto, Stata minejadministracio, Mtinchweg 42.

VD. S-ro Rudolf Perthold, Instruisto, Eliasberg.

Vlisslngen, Nederlando, Zeeland. D. S-ro Jozias Davidse, Modelisto,
Kanaalstraat 128.

VD. S-ro Jan Mast% Razisto, Palingstraat 40.

ftarnsdorl, ĉeĥoslovakio. D. S-ro Franz Kauluh, urba oficisto, VII., 1*04.

Vp. S-ro Josef Ernst Koch, ^parkasoficisto, Gttrtelstra&e 2038.

York, Britlando, Yorkshire. D. S-ro Frank Thurgood, fervojoficisto, 62 St. jobo Str.

En la jenaj lokoj provizore ne plu estas delegitoj:

Boryslaw. Pollando; Braila, Rumanio. Leoben, Aŭstrio; MSlke. Germama;
Nagova. Japanio; Nogent sur Vernisson. Fremdlando; Samos Nenedes, Greklando; 
b«ewen, Svislando.

Genfeve, 5 januaro 1926

Hans Jakob 

.Direktoro de UEA.
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Esperantista Vivo S A K O
Gvidanto: Fr. Hdjek, Praha-Nusle, Pfemyslovo n ib f.3% . ĉehosl

Cion kio koncernas lakon, sendu senpere al la gvidanto

Problemo N-ro 163. Problemo N-ro 164.
R. Svoboda, Praha O. Blumenthal

(Originalo) (Reproduktaj)

a b c d e I g h 

Blanko matas per la 3-a movo

Etudo N-ro 3.
D-ro Emanuel Lasker. Berlin

(D. Wottiente haiti 1890)

Blanko matas per Ia 2-a movo

Problemo N-ro 165.
H. T. Bdiley, London

(Originalo)

m * w m m
K s I  l i
iv . v
■ V .V

Niaj mortintoj

Kun sincera bedaŭro ni ricevis informon pri la morio de jenaj 

samideanoj. A l iliaj familioj ni sendas la esprimon de niaj 
respektplenaj kondolencoj.

S-ro John E. Esslemont, bone konata propagandisto kaj 

verkisto de la Bahaja movado, malnova fervora esperantisto kaj 

ano de UEA, mortis en Haifa, Palestino, dum novembro 1925.

S-ro A . B. Colville , kapitano, del. de UEA en Portsmouth, 

mortis post longa malsano 9 Nov. 1925, 72-jaraĝa.

S-ino L. E. Doran, edzino de S-ro E. T. Doran, del. de 

UEA en Manchester, subite mortis 20 Novembro, ŝ i estis en

tuziasma kaj sindonema laboranto por Esperanto kaj antaue pre

zidantino de la Manchester’a Grupo, lastatempe ŝi estis sekretari

ino kaj depost la milito multe helpis revigligi la movadon en 

Manchester.

S ro Joseph Parotte, ano de UEA en Verviers, Belgio, ak

cidente mortis dum ekskurso en la regiono Les Hautes Fagnes.

Sinmato per la 3-a movo Movante, Blanko gajnas

S-ino Kenn

Nia fervora amiko D-ro Won Kenn, eksmembro de la Inter 

■acia Centra Komitato kaj ĝia nuna konsilanto por Ekstrem

oriento en Kanton, havis la malfeliĉon perdi pro morto la am 

atan edzinon. D-ro Won Kenn estinte en Lyon dum kelka 

jaroj ne plu povis revidi ŝin. Ni sincere partoprenas lian funebron
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AMUZO KAJ ŜERCO. R E K L A M O
Sed.: Alessandro Mazzolino FANO, oia Monteoecchio, N-ro 32 MALLONGIGOJ: L -  lelero. PK =  poparto . PI =  postbatoj

(Marche, Italio). ilustritaj. PM =• poŝtmarkoj. bli ~= poŝtmarkoj sur bildflanko.
kci. --- kun ĉiuj landoj. Esp-afo — Esperantejo, fot-aĵo =

fotografejo, gaz. — gezeto.Solvojn Mm p ere «I la supra adreso. — La nomoj da la solvintoj esto» publikigata;

Solvoj:

IOS - I :  U; 2 : R; 3: A : 4 : N; 5 : O. — 106 P, T, T (Apetito); — 

107 Goethe, Fausto: — 108 Cu estas senkulpulo? | Rigoron 

sian se praktikus plene | justec’ la Mondo balda!» dezertigus. I 

ĉ u  vere hom’ ekzistas | sen kulp', ĉu eta, Cu ne eta? Ni I nin 

mem esploru. M aloftaj estas | juĝist’ senkulpa pri | la kulp' de 

li punata. — 109 Sorto de Cio. ĉ io  en la mondo pasas, ĉio 

en la mond’ lacigas, ĉio en la mond’ rompigas. .

j Atentigo •

La pei sonoj anoncantaj havas la moralan devon respondi almenaŭ unufoje al ia 
j ricevita) petoj, klarigante Ĉu iii deziras aŭ ne deziras daŭrigi ia korespondadon. 

Kiu ne respondas peton konforman al sia anonco, tiu malutilas al la internacia
korespondado per Esperanto.

no . Geometria ludo.
Jen du cirkloj, kies la 

dua havas radion duoblan je 

I' unua. kaj el kiu oni for

prenis samcentran kvadraton, 

kies diagonalo fg eb. El la 

tutajo faru du interegalajn 

ovalojn X , ĉiu el kiuj estos 

limigata de 4 arkoj de 90°; el Ci tiuj la visavisaj 

(kontrauaj) h I, i m, havas radion duoblan je tiu 

de la du aliaj visavisaj h i, I m.

lli. Parfuma kunigaj’ de malamikoj.
Senvestigita rodanta besteto I kun hejmigita rabulo, de ĝi I j 

tre malamika, plu bestoj ne estas, | sed herb’ donanta oleon parfuman, i

112.

Elpe!’ de konsonanto 

afero | pli efika ol diro

Elpelo.
I de nia sento | aperon okazigas dc

113. Land’ k ava lir ig ita .

R  V E  R  N
Tri movu alumetojn por la nomon | aperigi de fama | Kavalir’ 

sen makulo kaj sen timo.

114. Historia latina moto.

H  L_ E  □ R  R  F  U  M R
El aleo parfuma faru moton | de fama konkiris' sin decid 

inta | transiri rivereton.

Gustaj solvoj alvenintaj:

IOS, 109: F-ino A. Evelyn Baxtev (Op ing lon , Angl.). — 

ĉiu jn : Rudolf Fras! (Pilsen). — 105, 106, 107, 109: S. Frantz 

(Paruo). — ĉiu jn : Roberto Schubert (Praha). —  105, 106, 107,1 

109: F-ino Yvonne Thooris (Bruges). — ĉ iu jn : B. Weickhmann 

(Stettin). — ĉ iu jn : Edvardo VViesenfeld, L. K. (Varsovio). — 

ĉ iu jn : Curt Wil!iam (Stettin). i

T a r i f o :

K orespondado : Unu enskribo: I.— Irk. sv.
Peto j k a i P ro p o n o !: IO vortoj: 0.75 Irk. sv.
R ek lam o : Uno cm unukolona: 2.50 Irk. sv.

N a c i a )  p r e z o ) :

Albanio: 5, 3, IO it. Ur.: Argentino: 0 50, 0.40, 2 pesos oro: Australio: IO p., fe p„ 
2 lii.: A (istri*: 1.25, I, 3.50 Sii; Belgio: 4. 3. IO Irk. belg.; Brazilo: 1.25, I, 3.50 Miir.: 
Britlando: IO p., fe p., 2 tii.; Bulgario: 30, 20, 60 levoj; ĉeĥoslovakio: 6, 5, IO kC.4 
tinio: 0.25 0.20. 0.80 arj(. dol.; Danmarko kaj Islando: I, 0,75. 2,50 kr.; Danzig: 
I, 0.75. 2.50 guld.; Estonio,- feo, 50, 150 «mk.; Finnlando: fe, 5, 20 imk.: Franclando: 
4. 3. IO Irk.; Germanio: 0.80. 0.60, 2 RM; Greklando: 12, IO, 30 dr.; Hispanio: 1,25. 
I, 3 pe».: Hungario: I, 0.75, 2.50 kr. oro; Irlando: IO p., 6 p., 2 lii.; Iulio: 5, 3, 
IO Iir4 japanio: 0.50, 0.35, 1.25 jan.; Jugoslavio: IO, 8, 30 din.; Latvio: I, 0.75, 
5 I».: Luksemburgo: 4. 3, IO Irk: Nederlando: 0.50. 0.35. 1.25 guld.; Norvegio: 
I. «.75, 2 50 kr.: Pollando: I, 0.75, 2.50 zlot.; Portugalo: 4. 3, IO esk.; Svedio: 0.50,
0.40, 2 kr.: Svislando: i, 0.75, 2.50 irk., Turkio: 25, 20, 60 piastr.; USA., Kanado. 

Centra kaj Suda Ameriko, Antinoj, Kubo: 0.20, 0.15, 0.50 dol.

Korespondado
Intersango dc objektoj.

Belgio.
Antverpeno. F-ino Florence Hayman, 28-jara. sekretariino (lignofako), e. o. Messrs 

(haubet, Hermann!* & Co., Longue rue Neuve 36, L kun gesinjoroj angiaj aŭ de 
anglaj kolonioj pri la vivo. la ideoj, kaj si mem.

Antverpeno. S-ro Gregory T. )aquet, 24-jara, rue Karel Oeerts 49, P!, L, prefere
kun Anglujo.

Antverpeno. S-ro A, De Muni k, 23-jara, Grande Montagne aux Corneille* 36, Pi,
L, prefere kun Ruslando.

Antverpena. S-ro Francois janssens, 21-jara, rue Mertens 34, Rorgerhout, L, PI, 
prefere kun Italujo.

Antverpeno. S-ro Hilaire Kau, 19-jara, rue Mertens 34, Borgerhout, PI, L.

Antverpeno. S-ro Nicolas Van Winge, librotenisto, Plaine de Malines 4, L, prefere 
kun Rumanio, temoj: Ĉiuj interesaj matematikai problemoj, ankaŭ sciencaj divenafoj.

Antverpeno. S-ro Kusene Marnette, 28-jara, franca-germana korespondanto (ligno- 
fako), Chaussee de Room 440, L, PK pri la vivo, moro, literaturo ktp., precipe 
kun Ameriko, Aŭstralio, Azio.

Britlando.
Ciltheroe. S-ro W. Brierley, I Brock Street, serĉas por siaj studentoj amhaŭseksajn 

korespondantojn Ĉi., PK, L. Nepre respondos.

Ĉeĥoslovakio.
Brno Gazeto „Novy Lidu interkonga* Pi, fot-ajojn kĉl.

Mtmecky Brod. S-ro Franti&ek Vondra, 161 dol., PM, PK, PI.

Praha I. S-ro JAra Ŝmejkal, Karotiny Svĉtle 14, PI hfi kĉl., certe respondos.

Danmarko.
t  harlottenlund. S-ro Caius Jaiobsen, Ejgaardsvej 24, U, PM, PI kĉl., escepte 

Germanio kaj Aŭstrio Oni ĉemetu respondkuponon. Certe respondas.

Finnlando.
Sippola. S-ro O. Uuteia, instruisto, PI, L kĉl.

Iitti. S-ro U. Nevalainen, instruisto, PI. L kĉl.

Iitti, K im i .  S-ro V. Ranne, kantoro, PI, L kii.

Ulti, Hirvell. S-ro P. Hyttinen, pastro, PI, L kĉl.

I tti, HirvelH- S-ino Helena Hvttinen, pastredzino. PI, L kĉl.

Franclando.
St. Genis-Laval. F-ino Bloch, Observatoire de Lyon. L, PK kĉl.

St. Genis-Laval. S-ro Cindre, Observatoire de Lyon, L, PK kĉl.

Germanio.
Breslau. S-ro Georg Vvrckhehn, Freiburger Str. 44, deziras korespondi pri paci

fismo, sociala problemo, teknikaj problemoj kaj komercejo.

Breslau 2. S-ro H. J. Plehn, Bahnhofstr. 21, L pri botaniko.

Dresden-N. F-ino Margarethe Kunerth, Kamenzer Str. 38, li r., PI de Ĉefurboj bfl, 
speciale kun ekstereŭropanoj.

Dresden-A. S-ro Emil Lehm, mg., Lindengasse 20. Ili, L, P. PI kĉl. Nepre respondos.

Dreaden-M. 30. S-ro Willy Eckert, Fechnerstr. 24. I, PI bli, L kun inteligentaj, se
riozaj gesamideanoj ĉiulanda). Mi ĉiam respondos.

Gllenicke Ĉe Beesko*. S-ro Otto Pfeiffer, instruisto, interŝangas Ĉiam PM kĉl.

(irdben apud Striegau. F-ino Editha Creutzmann, intersango PM de Danzig, 
Mamei, Allenstein. Marienwcrder. germanaj kolonioj, germanaj kaj super-sileziaj 
kontraŭ de mi mankantaj de Ĉiuj landoj. Ne sendas unue!

Hamburg 13. S-ro Kusch, Polizei-Untererachtmeister. Geschaftsstelle lnnenstadt V III, 
deziras korespondadon seriozan pri Ĉiuj temoj kĉl. per PI aŭ L. ĉiam tuj respondos.
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Radebeul. S-ro Felix Grimm. Gartenstr. 28,1, PK, PI, L kun inteligentuloj Cl.

Radebeui-Oberi6s*niU. S-ro W»Uy Heinze, elektro-ingeniero, Hennostr. 29, PK, 
L, precipe kun ne-europanuj, intersango de radio-Jurnaloj.

Recklinghausen. S-ro Reinhold Lange, Oerwe^ 27, PI. certe wpcii»l(»

Striegau. F-ino H-nĵo Schadow, Kohleiistr. 17, HI. I., fot. kli.

;. fi' ' ' ■ . Hungario. ■

®’ro 3*o)tano Bal6zsy. poitohcejo, PI, precipe kun japanaj, turkaj, 
amerikaj kaj afrikaj samideanoj. Oestras nekoiorajn, nur nigrepresita)!! kartojn, 
msi «ta & fe legebla skribo, koresponda* ankaŭ kun japanaj sinjorinoj.

' : ' ‘ . Italio* * ’

Brescia. S-ro Gaetano Facchi, Cor*o V. E. 64, delegito de UEA, pri historio kaj 
literaturo, interligas esperantjjojn.

Brescia. S-ro Geom. Lorenzo Godole, Corso V. E. 25, PM kun kolektantoj el 
Finnlando,Estonio. Litovio, Latvio.

Trento. S-ro Luigi Personi, Vela 2, PI, PM, pr.cip. kun filio, «triko, rtmeriko. 
Alstrebo.

Venezia, fldv Ccrtellazzo Ugo, S. Croc. 813, PM ktl. Nepre respondas.

Litovio.

Lukŝlai (Ŝakiu aps.). S-ro Pranas Zakevidiuv PI artajn bii kii.

Meksiko.

I a mpico. S-ro Ernest» E. Guerra L kun sinjorinoj, iraŭlinoj au plenagaj studentoj. 
I iuj kiuj konsideras skribadi kvazaŭ punlabora, kiuj Satas nur pritrakti pri 
vete r Sangri) au kiuj havas determinatajn materialajn celojn, ne okupu sin pri tiu 
Cl anonceto.

Nederlando.

rtrnhem. S-ro D-ro C. Baart de la Faille. Roellstraat 8, PM. bazo Yvert- Tellier
• “26, pretere bonlaroj PM kolonioj, Levanto.

Maara (Uir.). S ro W. C. Reill S r , Fumdorp 52, PI, L kĉi.

Pollando.

Cieszyn. Prafilo Karl Wojnar, Frysztacka 36, PI bil. PM kei Li sendos vidat- 
kartojn el la iama limurbo pol-Cvha: Cies*yn-Ĉesk>' T«ln.

T ustano vice N-ro 628. S-ro Mucha Vojciech, PI, L bil kci.

Volauka-Tustanovice N-ro 124. S-ro jochum Vladisiav, L, PI bil kei.

Volauka-Tustanovice. S-ro Vali Stanislas*. PI. L bli kei.

Warszawa. S-ro Marko Fabian. 23-j*ra studento de politekniko, L aŭ belaj PK 
kun eksterlandanoj pri esperantista vivo. Respondo certa.

jSragf',
Saartcritorio.

Blldstock. S-ro Fritz Hort. oficisto, Trenkelbochstr. 12, PM, amatoraj fot-a]oj

Sudslavio. i

Ŝlbenik. S-ro flntun Dugand*i<, Galeb, L, FI kei, precipe kun maSinistoj, ankaŭ 
suboficiroj. Certe respondos.

Svislando.

Le Locle. S-ro E. Perret, 19 Crit-Vaillant, PM, PI, escepte Meza Eŭropo.

Usono.

Newlane (N. Y.). S-ro C. E. Case, L, PI, artaj fotogralajoj nur kun sinjoroj.

j Filatelisto ! Sendu KIOO PM plej diversajn el via lando vi ricevos saman kvanton
el francio. Sendo rekomendata. Commandant Allard, Recrutement de Nimas

I  (Gard), France.

Petoj kaj Proponoj
lnternacia Komerco.

ni numc,°Ĵ de «Esperanto Triumfonta-: 7, 8, I i. 28, 35. 37, 4 1 ,
iu?*- a Vi ^a?4’®85’ 1“’’. L17’ i 4 i: -Kevuo“ (aldono al ..Esperanto Triumfonta*) 
‘ , °\ ’ *” • -Esperanto ;923: septembro. La donacintoj ricevos samvalorajn 
brosurojo. Adresu: UEA-biblioteko, 12 Boulevard du Theatre, Genike.

Biblioteko. Siai. hejman Esperanto-bibliotekon, tre valorajn librojn kaj gazetojn
disvendas. Nomaron nur al seriozaj afetemuloj sendas Ivan H. Brestano» en 
rirdop op. Sofia, Hu gano.

Bicikloj. S ro M. de Vries, Oppert 97, Rotterdam, deziras korespondi kun ruslandaj 
samideanoj pri la bicikla fako en Ruslando.

‘  1 r  11 ^  i ^  i  ^  t —| —  .  -  . . i ____ ________________________________

E d z ig o .  Korespondadon deziras sinjoro 21-jara kun fraŭlino koncerne malfrua edz-
Speciale kun fraulino el sudlando. Skribu al S-ro Albert 

Ult ri. . lMu nsiein-Erosttal, Saksio (Germanio/, Breiteslr. IO.

Filatelistoj! 146 diversaj fermanaj poitmerkoj (6 Ir. valoron) por nur 3 svisa) 
trankoj aŭ saman valoron alilande; 200 diversaj germanaj (IO fr. valoron) por 

| nur S svisaj frankoj. Skribu al S-ro O. Pfeifier. Glienicke Ĉe Beeskow, German.
^ ■ ■ ~rrr*t i - n i  ii ----—r—r ~n—n i i  ia n  ■■■mu «iu. H I » l i  a|

itala kolektanto interagas PM kun kolektantoj de ĉiu lando. D-ro Tavanti. 
nocia iene Co^ne-Girod, Hosta (italujo).

Monerojn. Oni vendas monerkolekton, kiu enhavas pli ol du mil diverspecajn, 
h barbarojn, romani, italajn, asiriajn, hungarajn ktp monerojn kaj medalojn. 
Koleki p re «o *nur entute) 300i dolaroj. Adresos D-ro proi. Matolcsv, grupestro, 
uyttr (Hungario).

..Mova Homaro** estas granda, kosmopolita movado en Ĉeĥoslovakio, kiu en siaj 
tra disvasitgitaj gazetoj rekomendas kaj instruas Esperanton. Nur gi intencas 
disvastigadi siajn humanajn ideojn en la tuta mondo per propra esperantlingva 
revuo «Novi Homaro*. Tiu ti movado posedas propran presejon kaj eldonas 
centmtl-ekzemplerajn eldonajojn de diversaj gazeto) kaj revuo) por diversaltaj. 
ten la Cela punkto de ftia programo: Eduki novan homon por nova homare» 
Gi laboras por interfratigi (iujn gentojn kaj popolojn. Cl batalas kontraŭ alko
holo. tabako kaj ĉio malklariganta la puran homan konsciencon, kontraŭ la milito 
kaj ĉiuj malutilaj pasioj. Kunlaborantoj el €iuj landoj e*tas invitataj kore.

Pofttmarkkolektanto. Mi interftenges PM 500-100« pecojn nur uzitajn «ie nia 
Itato kei. F ran ck  Vondra, 161 Dol., Itenice*)’ Broj* Cetio*Inval a.

Poŝtmarkoj. 50 diversaj bonaj de Danmarko 3.50 sv. fr., 50 diversaj de Svedio
4 —, 35 diversaj de Norvegio 3.-, 50 diversaj de Finnlando 4.—, 30 diversaj 
bonaj de islando 4. ~f S diversaj de la danaj Antiloj I —. Elektato estas send
ota. Postulu prezlisto!!! Oni ĉemetu respondkuponon. S ro (Jajus Jacobsen. 
Ejgaardsvej 24,11, Charlottenlund (Danmarko).

Samfakanoj! Intencante enkonduki Esperanton fe la (I suba entrepreno, la estim
ataj samfakaj >amideanoi «'tas petataj postuli de £i prezproponon je siaj produkt
ejoj: kiuspeca segita mola (abio, piceo) kaj malmola (kverko, fago) lignomaterialo, 
ne citante ĉi tiun anoncon. S. A. Forestita din Lomas, Arad 3. Rumanio.

« ' i  ’  « .  '  / '  * * * ' »  I  r  .  .  « » >  •  «• . . .  *  ?  >■' •  * W *

Soldato difektita, boninstruita. mondsperta. 49-afca. ne-hispano, deziras konatigi kun 
gesamideanoj, kiuj emus, establigi kun li en la Insulo, Kanariaj. (C* modestaj 
vi vpostu lo j sufiĉas pomonate elspezo de 250 pesetoj.) Oni skribu sub la koti* 
vorto «Esperanto* al: Denida (Hispanujo, provincia de Alicante), Liita de Correo.

Stenografio. Petu ia skriban kurson «Stenografio por esperantistoj1* de B. P. Roubos, 
Noordendijk 90. D or d ree hi (Nederlando). JU petantoj li sendas senpage la unuan 
lecionon kun bezonaj informoj. Por tiuj, kiuj sukcese respondos la postulojn per 
la praktika uzado, sekvos, post la oka leciono, diplomo A.
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R. U. R.
Kossums- (Intelekto) Universal-Robots

unika, utopia r ramo, triakta k. komedia antaiiludo, en kelkaj 
landoj pro traduko k. ludo jam konata, Jus aperis I IO p. grand- 
oktava, zorge eldonita, manku en neniu biblioteko, prezo 
2,40 f r. sv. afrankite,mendoj ĝis 1.2.26 kun premio, havebla Ĉe

Moraviaj Esp. Pioniroj en Olomouc,
ĉeĥoslovakio.
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Ekspozicio. La novefondita Esperata Klubo en Brĉko (Bosnio, Jugoslavio) volas 
antau mallar ino de sta unua kurso arangi esperantan ekspozicion por ekinteresis»
• a publi k on kaj gentila petas Ia gesamideanoj klubojn kaj grupojn por alsendo 
dc eiuj eblaj propagandiloj, kiuj Jau deziro estas resendotaj al la sendintoj. Ge
samideanoj, ni urge bezonas vian helpon, tial ne prokrastu kaj rapide sendu! 
(Esperantistaj gazetoj bonvolu represi!) f
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Ekn r ^ ZJtCl° ' ^ L S' r£ĴS Talerial1fn, Por «•««‘oj» pejzaĝojn. lotoRrafaJojn,
portretojn, bildojn de la plej belaj vidindejoj en la tuta mondo. Redone nii sendos
«I vi Cu «nonon, cu gazetojn, librojn, fotografaJo^n Sendu tuj al: Georgi Danov, 
Syska (Kazanhk), Bulgario. * ’ s

Bonega dekoraciaĵof

Hina 
silk-teksita bildo
D e p r e n a t a  de bela pe j zago,  t eksata  el s i l ko  

P ezo malalta. *r Kvalito bonega, i i  Specoj multaj.

Aĉetinto estas tre kontenta! Se vi volas ateti, skribu al

B in a  In te r n a c ia  K o m e rca  S o c ie to
14 S u i  C h o n g  L i, R u e  R a b i e  r. S h a n  t r i l a j ,  f i i  n  u j o  

Krom tio ni ankau eksportas teon, ludilon, semojn, har-reton, 
plumon, inkon, silkteksejon, artpaper-ombrclon, kolo-ringon ktp.

Prezolisto sendata Iau deziro! — Agento estas «ertata en Ciu lando!
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Ĉu vi jam abonis?

monata gazeto esperanta.
..Oomoto* estas la nova spirita movado, kiu celas venigi 
la mondon morale unuigitan per Dia gvido plena je amo, 
kaj decide kompletigi la reformon kaj rekonstruon de la

mondo.
En ĉiu numero de la gazeto aperas la tradukaĵoj de la 
rakonto el la Spirita Mondo elparolita dc S-ro Onisabra

Deguĉi: ..Diaj Vortoj".

Jarabono: Jeno 2.40, Sv. Fr. 4.S0 kaj ĉiu egalvaloro.
(Sendu per poŝtmandato)

*cwkt' Senpagan specimenon petu de la Oficejo. “TMI

Oomoto Propaganda Oficejo
Karneolo, Kioto-fu, Japanlando.

F i l a t e l i s t o ! !  Bonvolu  postu li m ia jn  be la jn  e lekto  - sencajo jn  
de PM de Eŭropo ka j m ian  novan  p rezaron . S-ro Schultze , 

Koeslin (Pom m ern), G erm anio , Postschliettfach 5.

lnternacia Medicina Revuo

monata gazeto esperanta.
..Oomota* estas la nova spirita movado, kiu celas venigi 
la mondon morale unuigitan per Dia gvido plena je amo, 
kaj decide kompletigi la reformon kaj rekonstruon de la

mondo.
En ĉiu numero de la gazeto aperas la tradukaĵoj de la 
rakonto el la Spirita Mondo elparolita dc S-ro Onisabra

Deguĉi: ..Diaj Vortoj".

Jarabono: Jeno 2.40, Sv. Fr. 4.S0 kaj ĉiu egalvaloro.
(Sendu per poŝtmandato)

*cwkt' Senpagan specimenon petu de la Oficejo. “TMI

Oomoto Propaganda Oficejo
Kameoka, Kioto-fu, Japanlando.

F i l a t e l i s t o ! !  Bonvolu  postu li m ia jn  be la jn  e lekto  - sencajo jn  
de PM de Eŭropo ka j m ian  novan  p rezaron . S-ro Schultze , 

Koeslin (Pom m ern), G erm anio , Postschliettfach 5.Belegaj saketoj el vera

M arokena ledo
Grandeco: I mm egalas I cm, do la N ro 2 22X32cm. 

Koloro estas natura marokena ledo.

N-ro I kaj 2: po unu ekzemplero IO Fr. sv.
3: Portfolio 6 „ „

Pagebla per internacia poŝtmandato.

lnternacia Medicina Revuo

Unu el multaj jufcoj kaj rekomendoj:
Mi estas tre kontenta de oia bete saketo ft*ro 2% kiun admiras 

miaj konatuloj
Atigu!ta Lapp. anino de UEA, n-ro 14 73!
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Esperantista JUNULARO
Helpilo por junaj Esperantistoj. Ligilo por junulaj organizajo}.

Celo: Tutmonda junula amikaro.

Organo de
Tutmonda Esperanto-Asocio Junulara, Skolta Esperantista 
Ligo, Esperanto*Sekcio de Mondjunulara Ligo, Baha’i- 
Mondunuiĝo. germana teritorio, Bensona Skolo Esperanta.

ABONPREZO:
kvaronjara por 3 numeroj la afranko dc 2 leteroj . 
al eksterlando, minimume 0,12 usona dolaro.

Kabalo por pti ol IO ekzempl. ANONCPREZO: po I kvadratcentimetro 1/2 leterafranko 
«Ieksterlando. Anonceto de lovortoj (krom unu adreso) 2 leteralrankoj al eksterlando.

Redaktejo~kaj  a dm i n i s t r e j o :  A L F R E D  N E U P E R T ,  
L e i p z i g M ti c k c r n , Wed cl l st raBe 17, G e r m a n u j o .

Editions Atar — Eldonajoj Atar
l i  Rue dc“ la D6le, Genfcve

☆

La Studo de Esperanto 

grave faciligita al franclingvanoj utiligante

la lernolibron

«MANUEL PRATIQUE“
kun kompleta gramatiko, ekzercoj de 

konversacio kaj duobla vortaro, verkita

de D-ro

e d m o n d ; p r i v /\t

*  I1 ^ - v r A f  •  .  > -  t* ' * A *  *

/Petebla en ĉiuj librejoj aŭ ĉe la eldonintoj.

Prezo: Frk. svis. 2.50

Mundlos-
iitiiitiuiaiiiiiiiiiiiiiiHiiiiujiiitiiiiiiiiiiiiiititiiiitn

kudromaŝinoj
(antaue Origina! Victoriaj

estas

m o n d f a m a j

HiiiimiiumniiiniiiiiiiHMUiiiitiitiiiiiitiiiiitnitMi

pro unuaklasa kvalito kaj 
granda laborkapableco I

Mundlos Akticn-Gcscllschaft
fabriko de kudromaŝinoj :: Magdeburga 36 (Germ.)

« IN F O R M O J *  
de Esperanto-Asocio de Estonio

estas tre leginda ankau por neestonianoj! Pri tio ĉi konvinkigo — 
mendu tuj specimenan numeron (aldonante respondkuponon)!

..Informo)** estai monata gazeto, aperanta jam pli ol tri jarojn. — Konstanta/ 
fakoj: Debatejo; lingvaj demandoj: recenzoj: korespondadresoj: kroniko k. eei. — 
Kunlaboras dudeko da spertaj ges-anoj estonaj kaj alilandaj, bone konataj en la 
esperantista mondo.

Kelkaj ĝis nun aperintaj artikoloj Cu „finno“, «suomo** au «Fino*-? -  La deveno 
de nia stelo. — Esperantistaj baptonomoj. — Vojagoj esperantistaj al la Nurnberga, 
Viena kongresoj, al Stockholmo, Budapesto. — Kiel oni paroladu (por propagand
istoj). — Esperanto, scienco kaj eklezio. — Iom pri lingvoj. — Esperanto kaj sako. — 
Kiel oni esperantistigis. — Estonaj proverboj ktp. ktp.

— Spegulo de esperantismaj pensoj en estoniaj mensoj! —

Abono; i jaro2,50sv.fr., kvaronjaro0J5sv.fr. Anoncoj: (Ciaj) nur5sv.cent.por I kv.cm.

A d m i n i s t r e j o :  T a 111 n n , (E s to n io ), p o ŝ tk e s to  6.

(Eldonita sur tute nova bazo)

ĉefiedaktoro Profesoro Vanverts.

Multa kunlaborantaro: Austerlitz, Basov, Blassberg, Bujwid. 

Metzei, Parma, Sds, Ulman. Robin, Van Decclaere ktp. 

Abono: I Dolaro. Minimume 6 numerojn jare.

Redakcio kaj Administracio: D-ro Briquet
R u e  d e  la  B a s s ĉe  31 L i l l e  :: (F ra n c la n d o )

Otni*. Kartonur*-*


